Informatie van het College

Onderwerp:

Herziening RES zoekgebieden voor windenergie

Datum:
Portefeuillehouder:
Team:
Steller:

14 september 2021
Matthijs Sikkes-van den Berg
Ruimtelijk Beleid
M. Schmid
+31 203144719
Markus.Schmid@diemen.nl

Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?
De gemeenteraad van Diemen heeft op 17 juni 2021 de Regionale Energiestrategie 1.0 van de
energieregio Noord-Holland Zuid vastgesteld. Hiermee heeft de raad ook groen licht gegeven voor
een verdere verkenning naar de mogelijkheden van wind- en zonne-energie in de Diemer
zoekgebieden. De zoekgebieden liggen in het buitengebied langs de zware infrastructuur en ook langs
de Gooiseweg. Bij het vaststellen van de RES 1.0 heeft de raad amendementen aangenomen die
leiden tot een herziening van de zoekgebieden voor windenergie en, als gevolg, tot een aanpassing
van de kaartbeelden.

Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?
Ja, datum: 21 september 2021
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Samenvatting
Dit zijn de zoekgebieden zoals deze zijn opgenomen in de RES 1.0:

Amendementen
Tijdens de behandeling van de RES 1.0 op 17 juni zijn twee amendementen aangenomen die leiden
tot wijzigingen aan de kaartbeelden voor de Diemense zoekgebieden voor wind- en zonne-energie:
1) Zoekgebieden op minstens 400 meter
D66 constateert dat onderzoeksbureau Pondera op 26 oktober 2020 een verkenning naar wind- en
zonne-energie in Diemen heeft uitgevoerd. Het rapport formuleert de vuistregel dat 400 meter de
minimale afstand is die tussen een windmolen en kwetsbare objecten gehanteerd moet worden om
aan bestaand geluidsnormen te kunnen voldoen. De overweging is dat de raad op voorhand zoveel
mogelijk inzicht, duidelijkheid en zekerheid aan omwonenden wil verschaffen over de begrenzing van
de zoekgebieden. Besloten wordt dat de grenzen van de zoekgebieden voor windenergie waar nodig
zo dienen te worden gewijzigd dat deze op minimaal 400 meter afstand liggen van kwetsbare
objecten.
2) RES en zware infrastructuur
Ook een amendement van GroenLinks en Ons Diemen werd aangenomen waarin wordt
geconstateerd dat er in de tekst in de RES 1.0 sprake is van zoekgebieden ‘langs de zware
infrastructuur’. De overweging is ‘dat het voor zowel inwoners en omwonenden als eventuele
initiatiefnemers van belang is om helder zicht te hebben op wat onderdeel is van de zoekgebieden en
wat niet’. Besloten wordt dat de kaarten dienen te worden aangepast zodat ze overeenkomen met de
tekst.
Het college heeft deze amendementen nader uitgewerkt en hierbij de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
 Er wordt rekening gehouden met een minimale afstand tot woningen van 400 meter.
 De zoekgebieden bevinden zich binnen een strook van 120m langs zware infrastructuur
(snelwegen, spoorlijnen en Amsterdam-Rijnkanaal)
 Er gelden in deze gebieden geen ‘harde beperkingen’ voor windturbines met een ashoogte
van max. 90m en een rotor diameter van 110m. Harde beperkingen zijn bijvoorbeeld afstand
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tot wegen, spoorlijnen, hoogspanningsleidingen en hoogtebeperkingen Schiphol (zie voor
complete lijst rapport Pondera vanaf pag. 35)
Dit leidt tot een nieuwe kaartbeeld van zoekgebieden voor windturbines:

Alle zoekgebieden vallen onder de provinciale beschermingsregimes: Natuur Netwerk Nederland
(NNN) óf Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL).
Zoekgebied tussen A1 en spoorlijn Diemen-Weesp (West)
Bij het toepassen van bovenstaande uitgangspunten blijft er in theorie een klein zoekgebied voor
windenergie over tussen de A1 en de spoorlijn Diemen-Weesp vlakbij manege de Eenhoorn. Toch wil
het college de mogelijkheid voor een windturbine in dit gebied nu laten vervallen. Het zoekgebied blijft
wel behouden voor onderzoek naar mogelijkheden voor zonne-energie.
Er zijn dwingende argumenten om een windturbine op die plek uit te sluiten:
 Het tracé van de IJmeerlijn (toekomstige metro naar Almere) gaat er dwars doorheen. Dit is
een ruimtelijke reservering waarmee rekening moet worden gehouden.
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Het zoekgebied heeft weinig ruimtelijke relatie met de overige resterende zoekgebieden voor
windenergie. Het is niet te betrekken bij een lijnopstelling of iets dergelijks.
Het ontwikkelen van woningbouw in de Spoordriehoek zou onmogelijk worden. De keus voor
woningbouw in dit gebied wordt nu niet gemaakt in de ontwerp Omgevingsvisie Diemen 2040,
maar het college wil nu ook geen keuzes maken waardoor ontwikkelingen in dit gebied in het
komende decennium bij voorbaat op slot gaan.

De volgende overzichtskaart, die ook in de Omgevingsvisie is verwerkt, geeft naast de zeven
gewijzigde zoekgebieden voor windenergie ook de zes ongewijzigde zoekgebieden voor zonneenergie weer:

Vervolg
De gemeente werkt momenteel aan het opzetten van een vervolgproces waarin het gesprek over de
zoekgebieden met inwoners en andere betrokkenen kan worden voortgezet. Hierbij is de inzet dat dit
zoveel mogelijk in afstemming met buurgemeenten en de provincie Noord-Holland gebeurt. Iedereen
is het erover eens dat we de Diemerscheg als één samenhangend gebied moeten beschouwen. Maar
in de praktijk betekent dit nu dat er veel afstemming nodig is, op alle niveaus.
De verwachting is wel dat de komende weken meer duidelijkheid over het vervolgproces ontstaat.
- EINDE -
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