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Zienswijze Landsmeer op ontwerpOmgevingsvisie Amsterdam 2050

Aan de leden van de gemeenteraad van Amsterdam,
Met grote belangstelling hebben wij kennisgenomen van de ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050. Bij de
publicatie van het voornoemde document is onder andere aangegeven dat voor belanghebbenden de
mogelijkheid bestaat om – van donderdag 21 januari 2021 tot en met woensdag 3 maart 2021 – zienswijzen in
te dienen. Middels voorliggend schrijven maken wij graag gebruik van deze mogelijkheid en voorzien wij u van
onze zienswijze.
Allereerst willen wij u feliciteren met de vaststelling van de Ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050. Daarbij
complimenteren wij u met het realiseren van een document dat voor de langere termijn een heldere koers
uitzet voor Amsterdam en waarin de ambitie om de samenwerking met buurgemeenten en andere partijen
verder te versterken prominent is opgenomen. Voornoemde juichen wij toe. Daarbij kijken wij uit naar de
toekomstige gesprekken en samenwerkingen met de gemeente Amsterdam.
In de Ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050 wordt aangegeven dat Landsmeer geen onderdeel uitmaakt
van de zogenoemde agglomeratie Amsterdam. Dit wegens de dorpse kwaliteiten en de vrije ligging in het
landschap. Daarentegen zijn er in de ontwerp-Omgevingsvisie ideeën opgenomen die de gemeentegrens van
Amsterdam overschrijden. Daarbij wordt aangegeven dat dit gaat om ideeën die moeten worden gelezen als
een startpunt voor gesprek en samenwerking met de buurgemeenten en andere partijen. Zoals eerder in deze
brief aangegeven kijken wij hiernaar uit.
Naast de ideeën die de gemeentegrens van Amsterdam overschrijden, zijn er in de ontwerp-Omgevingsvisie
Amsterdam 2050 tevens ideeën opgenomen die direct tegen de gemeentegrens van omliggende gemeenten
liggen. Zo ook tegen de gemeentegrens met Landsmeer. Dit betreft onder andere het idee om in het landschap
rond Amsterdam ruimte te maken voor windturbines, zie afbeelding 1 op de volgende pagina. In relatie tot het
voornoemde willen wij u graag het volgende meegeven:
1.
2.

Allereerst is het een bekend fenomeen dat windmolens vaak op de gemeentegrens worden geplaatst.
Wij gaan ervan uit dat de gemeente Amsterdam – als goede buurgemeente – deze lijn niet (zomaar)
volgt.
Wij willen graag benadrukken dat inwoners uit de gemeente Landsmeer op dezelfde manier moeten
kunnen participeren bij de eventuele realisatie van windturbines door de gemeente Amsterdam langs
de gemeentegrens met Landsmeer.
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3.

Tot slot willen wij u erop wijzen dat bij de uiteindelijke locatiekeuze sterk rekening dient te worden
gehouden met natuurwaarden en de inwoners van Landsmeer. Het zoekgebied voor windturbines ligt
in de directe nabijheid van het Landsmeerderveld. Dit open en waterrijke veenpolderlandschap is – in
de Omgevingsverordening van de Provincie Noord-Holland – onderdeel van het zogenoemde Bijzonder
Provinciaal Landschap (BPL). De grote openheid van het natuurgebied is een bijzondere waarde, zowel
voor bewoners en recreanten, als voor weidevogels. Onzes inziens dient deze waarde niet verstoord te
worden door de realisatie van windturbines in of in de nabijheid van het natuurgebied. De grote
openheid is zeer kwetsbaar, omdat in en rond het vlakke land bijna elke ruimtelijke ingreep zichtbaar
is. Daarbij zijn wij van mening dat inwoners en dieren geen geluidsoverlast mogen ondervinden van de
windturbines en geen overlast mogen ervaren door (bewegende) slagschaduw.

Wij realiseren ons dat bij een onderwerp als windturbines snel het zogenoemde Nimby-effect optreedt, maar
eenzijdige besluitvorming over dit soort ideeën in ons beider grensgebied is onzes inziens ongewenst. Daarbij
heeft de gemeenteraad van Landsmeer tijdens de raadsvergadering van 28 januari 2021 een motie
aangenomen. Middels deze motie spreekt de gemeenteraad o.a. uit het niet wenselijk te vinden dat er
windmolens worden gerealiseerd voor en nabij Landsmeers grondgebied.
Afbeelding 1. De afbeelding betreft een uitsnede uit de OntwerpOmgevingsvisie Amsterdam 2050. De paarse arcering laat een
gedeelte van het zoekgebied voor windenergie op Amsterdams
grondgebied zien. Op de afbeelding is zichtbaar dat het
zoekgebied direct tegen de gemeentegrens met Landsmeer is
ingetekend. Middels voorliggende zienswijze verzoeken wij u om
het gedeelte van het zoekgebied langs de gemeentegrens met
Landsmeer te schrappen. Dit betreft het gedeelte langs de ring
A10 nabij Landsmeer en het gedeelte in de nabijheid van
natuurgebied Landsmeerderveld. Toelichting op het voornoemde
verzoek kunt u teruglezen op de eerste pagina van voorliggende
zienswijze.

Middels voorliggende zienswijze verzoeken wij u om het zoekgebied voor windenergie in de ontwerpOmgevingsvisie Amsterdam 2050 aan te passen. De door ons gewenste aanpassing betreft het schrappen van
het gedeelte langs de ring A10 nabij Landsmeer en het gedeelte in de nabijheid van natuurgebied
Landsmeerderveld.
Wij hopen u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en worden graag op de hoogte gehouden van het
verdere verloop van de procedure. Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, dan kunt u contact
opnemen met Ali Bal via a.bal@landsmeer.nl of 06-50037714.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,

Drs. D.D. (Dennis) Straat
Burgemeester

Dhr. R. (Rene) Dekker
Loco-gemeentesecretaris
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