
Participatieplan windcoöperaties Noorder 
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28 juni 2021 
Op 15 juni heeft het college van B en W van Amsterdam het 
participatieplan ‘Coöperatieve windmolens Noorder IJ-plas en 
Cornelis Douwesterrein. Hoe maken we er onze windmolens 
van?’ vastgesteld. 
Aangepast op maandag 28 juni 
Dit plan is opgesteld door 2 energiecoöperaties (Amsterdam Wind en 
NDSM Energie) die windmolens willen plaatsen rond de Noorder IJ-plas en 
het Cornelis Douwesterrein, in samenwerking met bewoners uit Noord. In 
het plan staat omschreven hoe de omgeving betrokken gaat worden en 
mee kan doen aan de uiteindelijke realisatie van een windmolen. Ook wordt 
toegelicht hoe mensen mee kunnen profiteren van de opbrengsten uit de 
elektriciteitsproductie van de windmolen. 

Meedoen 
Het participatietraject van de initiatiefnemers voor het uitwerken van het 
plan kan nu beginnen. Onderdeel van dit traject is ook het uitvoeren van 
verschillende onderzoeken naar de gevolgen voor de omgeving, zoals een 
onderzoek naar eventuele gezondheidseffecten (health impact 
assessment). 

Onderdeel van het participatietraject van de energiecorporaties is een 
omgevingsberaad. Hierin kunnen 40 belanghebbenden zoals bewoners en 
ondernemers in en om het gebied meepraten. In een aantal avonden 
worden onderzoeksvragen geïnventariseerd en varianten besproken. Op 
maandag 5 juli is de eerste bijeenkomst. U kunt zich hier nog voor opgeven. 

We hechten veel waarde aan extra participatiemogelijkheden in dit traject. 
Daarom organiseren we na de zomer ook een bijeenkomst die gericht is op 
mogelijke effecten op de omgeving en de op te stellen Milieu Effect 
Rapportage. 

Achtergrond 
In juni 2020 hebben de gemeente Amsterdam en de 2 coöperaties een 
intentieovereenkomst gesloten. Dit is een overeenkomst waarin staat dat de 
gemeente positief staat tegenover het maatschappelijk initiatief. Hierin zijn 
afspraken gemaakt over de te nemen stappen om te komen tot de 
ontwikkeling van windmolens. De eerste stap is het opstellen van een 
participatieplan. Hierin staat dat de coöperaties hun plan, samen met de 

https://amsterdam-wind.nl/meld-je-aan-voor-het-eerste-omgevingsberaad-op-5-juli/


omgeving, verder uitwerken. We vinden het van groot belang dat bewoners 
en ondernemers mee kunnen denken over wat de beste plekken zijn voor 
windmolens. 

Al in 2012 is de Noorder IJ-plas/Cornelis Douwesterrein aangemerkt als 
kansrijk gebied voor windenergie. Dit gebied is één van de zoekgebieden in 
de Amsterdamse Regionale Energiestrategie (RES), maar loopt vooruit in 
dit proces. Noorder IJ-plas/Cornelis Douwesterrein maakt dan ook geen 
deel uit van de door gemeente Amsterdam ingelaste Reflectiefase in het 
RES proces. Echter, de opbrengst van de verschillende onderzoeken en 
bevindingen van de reflectiefase betrekken we wel bij het proces dat de 
initiatiefnemers bij de NoorderIJplas en Cornelis Douwesterrein gaan 
doorlopen. 

Zoekgebied 
We willen in 2030 ongeveer 17 extra windmolens plaatsen in zoekgebieden 
door de hele stad om meer duurzame energie op te wekken. Om 
klimaatverandering tegen te gaan moeten we af van het gebruik van 
aardgas en olie, ook in Amsterdam. Windmolens kunnen effect hebben op 
de leefomgeving. Daarom kijken we goed naar waar de windmolens straks 
kunnen komen. Er komen in elk geval geen windmolens op plaatsen waar 
ze onaanvaardbare overlast of zelfs schade aan mens of natuur opleveren. 

Praat mee over windenergie 
Wilt u het participatieplan lezen? Of wilt u op de hoogte blijven en 
aanmelden voor de nieuwsbrief van de coöperaties? Of wilt u actief 
deelnemen aan het participatietraject dat leidt tot concrete plannen voor het 
opwekken van windenergie? Ga dan naar de website van de 
initiatiefnemers www.amsterdam-wind.nl/Noorder-ij-plas. 

Rol gemeente 
We volgen de coöperaties op de voet en zorgen ervoor dat alle stappen die 
zij zetten op weg naar een vergunningaanvraag voor een windmolen, 
passen binnen het bestaande beleid. We houden ook goed in de gaten of 
de coöperaties hun plannen afstemmen op andere plannen en projecten in 
het gebied, voor bijvoorbeeld woningbouw, bedrijvigheid of recreatie. We 
nemen pas een besluit over het plaatsen van windmolens als alle nadere 
onderzoeken en resultaten van het participatietraject bekend zijn. 
 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/college/wethouder/marieke-doorninck/persberichten/gemeenteraad-amsterdam-stemt/
http://www.amsterdam-wind.nl/Noorder-ij-plas
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