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In deze update informeren we u over:
1. Start van de reflectiefase van gemeente Amsterdam en hoe u kunt meepraten
2. De laatste ontwikkelingen rond wind- en zonne-energie in Diemen

Ontwikkelingen in Amsterdam: start van de reflectiefase
Amsterdam heeft drie zoekgebieden voor windenergie dichtbij Diemen:
• Science Park (Amsterdam Oost, direct achter de ring A10)
• Diemerscheg-Amsterdam (langs het Amsterdam-Rijnkanaal, bij Driemond)
• Gaasperplas (Waternet-terrein)
Bekijk de kaart met de actuele zoekgebieden.
Voor deze drie gebieden nodigt Amsterdam ook inwoners van Diemen uit om mee te denken.
Hiervoor organiseert Amsterdam verschillende activiteiten:
•
•
•

Online vragenlijst (Participatieve Waarde Evaluatie);
Workshops over de leefomgeving rond de zoekgebieden voor windenergie;
Klankbordgroepen

Deze activiteiten starten vanaf november en zijn onderdeel van de zogeheten ‘reflectiefase’. U kunt
zich aanmelden voor deze activiteiten via de website van de gemeente Amsterdam.

Lees meer over de klankbordgroepen en aanmelden
Amsterdam heeft ook een nieuwsbrief duurzame energie. Wilt u van alle Amsterdamse activiteiten
rond wind- en zonne-energie op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via dit
inschrijfformulier.

De laatste ontwikkelingen in Diemen: nog geen duidelijkheid over Diemerscheg
Op 17 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Diemen de Regionale Energie Strategie 1.0 (RES)
vastgesteld. De zoektocht naar mogelijkheden voor wind- en zonne-energie in Diemen kan dus
worden voortgezet. Er is echter sprake van een nieuwe ontwikkeling. Deze kan invloed hebben op
het vervolgproces. Dat heeft te maken met de Diemerscheg. We leggen het even uit.
Alle wind-zoekgebieden van Diemen en enkele van Amsterdam liggen in de Diemerscheg. De
Diemerscheg is een landschappelijk gebied dat van Amsterdam via Diemen doorloopt tot Weesp en
Muiden en de gemeente Gooise Meren. Dit gebied valt onder de beschermingsregimes van Natuur
Netwerk Nederland (NNN) en Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Voordat er in dit gebied een
windmolen kan komen, moet eerst grondig worden onderzocht of er bijvoorbeeld beschermde
dieren en planten zijn. En of er mogelijkheden zijn voor het compenseren van natuur.
De provincie Noord-Holland gaat over deze beschermingsregimes van Natuur Netwerk Nederland
(NNN) en Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Daarom is de provincie aangehaakt om in

samenwerking met Diemen, Amsterdam, Gooise Meren en Weesp enige regie te houden op de
mogelijke ontwikkeling van windmolens in dit gebied. Er wordt een opdracht gegeven aan een extern
bureau om te onderzoeken wat wel en niet kan met de opwek van windenergie in dit gebied.
Het college van Diemen wil de resultaten van dit onderzoek eerst afwachten om daarna de afweging
te kunnen maken of een verdere zoektocht naar de mogelijkheden voor windmolens in de Diemense
zoekgebieden zin heeft. De resultaten van het onderzoek verwachten we nog dit jaar.
Uitstel onderzoek naar geluid en slagschaduw
Vanwege de ontwikkelingen in de Diemerscheg schort Diemen ook de voorbereidingen op voor het
onderzoek naar geluid en slagschaduw in de Diemense zoekgebieden. Om dezelfde reden gaan we
ook nog geen uitgangspunten formuleren voor initiatiefnemers (zoals bijvoorbeeld een
windcoöperatie). We verwachten dat we u aan het einde van dit jaar duidelijkheid kunnen geven hoe
we het vervolgproces willen vormgeven.
Evaluatie RES proces
Wat we wel doen in deze fase is terugblikken op hoe het RES proces tot nu toe in Diemen is verlopen
en wat we daarvan leren. Deze leerpunten nemen we mee in het vervolgproces. De verwachting is
dat deze evaluatie nog dit jaar is afgerond.

Overige RES-projecten in Diemen
Zon op grote daken
De gemeente heeft een kwartiermaker aangesteld die momenteel een plan opstelt voor zon op grote
daken. Op die manier willen we het doel om de grote daken in Diemen zo veel mogelijk vol te gaan
leggen met zonnepanelen, versnellen.
Zonneladder
De gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd om te komen tot
een ‘zonneladder’. Met de zonneladder wordt aangegeven in welke gewenste volgorde
zonneprojecten toegepast worden in Diemen. Hiermee wordt een ongewenste en/of
ongecontroleerde groei van zonne-energie voorkomen. De gemeente neemt een extern bureau in de
hand om de Diemense zonneladder op te stellen. De gesprekken hierover lopen intussen.
Groeiende kansen voor zonne-energie langs de rijksweg A1
Het goede nieuws is dat het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat in een brief heeft laten
weten dat de A1 in Diemen een kansrijke locatie is om te worden opgenomen in het programma
Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER). Het minder goede nieuws is dat Diemen nog moet
wachten omdat veel gemeenten initiatieven hebben en niet alles tegelijk kan.
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