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 Geacht college,

Met deze brief willen wij voldoen aan het verzoek van de gemeente Amsterdam om lopende 
of toekomstige projecten of plannen aan u door te geven die van invloed kunnen zijn op het 
uiteindelijke ontwikkelplan dat wordt opgesteld om windturbines te realiseren in het gebied 
van de Noorder IJplas en het C. Douwesterrein. Conform uw verzoek zullen wij u in deze 
brief ook enkele opmerkingen en aandachtspunten willen meegeven.

Deze brief sluit aan bij de brief die de gemeenteraad van Oostzaan op 14 december 2020 
heeft verstuurd aan de gemeenteraad van Amsterdam (zie bijlage).  De gemeenteraad van 
Oostzaan geeft daarin aan ernstige bezwaren te hebben tegen de voorgenomen plannen in 
de Noorder IJplas. Enerzijds hebben deze bezwaren betrekking op de mogelijke inbreuk op 
de leefomgeving in Oostzaan (geluidsoverlast en slagschaduw). Anderzijds vreest de 
gemeenteraad van Oostzaan voor de beperking van toekomstige woningbouwmogelijkheden.

Hieronder volgt een opsomming van de lopende of toekomstige projecten of plannen 
waarmee rekening zal moeten worden gehouden bij de uitwerking van het ontwikkelplan:

1. Wij zijn actief met de ontwikkeling van de locatie Radio 9 in Oostzaan gelegen tussen het 
Zuideinde en bedrijventerrein Bombraak.  Op 6 juli 2020 heeft de gemeenteraad van 
Oostzaan ingestemd met het bestemmingsplan Radio 9 terrein, dat woningbouw op deze 
locatie mogelijk maakt. Er kunnen ca. 14 tot 16 woningen worden gerealiseerd. Bij de 
locatiekeuze voor de windturbines moet ook rekening worden gehouden met deze 
ontwikkeling. Dit geldt ook voor de plannen van Woningbouwvereniging Oostzaanse 
Volkshuisvesting (WOV). De WOV is voornemens aan het Zuideinde 134 een 
appartementencomplex te realiseren. Er zijn nog meer potentiële bouwlocaties, maar 
deze zijn nog geheim. Ons college biedt wel aan om deze met u in vertrouwelijkheid te 
delen. 
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2. In de tweede plaats is het Oostzanerveld, gelegen aan de oostkant van de A8, Bijzonder 
Provinciaal Landschap (BPL). Het BPL Oostzanerveld heeft als open en waterrijk 
veenpolderlandschap een zeer hoge cultuurhistorische waarde. De grote openheid is een 
bijzondere waarde, zowel voor bewoners en recreanten, als voor weidevogels. 
Windturbines die duidelijk zichtbaar zijn vanuit het veenpoldergebied verstoren het grote 
open karakter van dit Bijzonder Provinciaal Landschap. Bovendien zullen de 
omstandigheden voor weidevogels verslechteren als de windmolens te dicht op het 
veenpolderlandschap van Oostzaan worden geplaatst. Hiermee moet rekening worden 
gehouden bij het bepalen van de locaties voor de windmolens.

3. In de derde plaats willen wij wijzen op de ontwikkelingen van Liander, die een nieuw 
150/50 kV onderstation langs de A8 in Oostzaan gaat bouwen om het elektriciteitsnet in 
de Zaanstreek te versterken. Wellicht dat deze ontwikkeling ook van invloed kan zijn op 
de locatiekeuze voor de windturbines.

Verder willen wij u met deze brief enkele opmerkingen en aandachtspunten meegeven:

1. 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 volgt en een afstand tot onze gemeentegrens van minimaal 
600 meter als uitgangspunt neemt.

2. In het kader van onze woningbouwopgave vinden wij dat de realisatie van de windmolens 
er niet toe mag leiden dat gewenste woningbouwontwikkelingen op ons grondgebied 
geen doorgang meer kunnen vinden. Ook vinden wij dat de realisatie van de windmolens 
geen negatieve financiële consequenties mag hebben voor de gemeente Oostzaan als het 
gaat om onze woningbouwopgave (bijvoorbeeld lagere grondopbrengsten, afwaarderen 
van gronden, gederfde legesinkomsten i.v.m. het niet of minder kunnen bouwen 
enzovoort).

3. Volgens de spelregels t.a.v. de ontwikkeling van de windturbines is het realiseren ervan 
geen puur Amsterdamse aangelegenheid. Toch doen de communicatie-uitingen anders 
vermoeden als er wordt gesproken over een project “voor en door Amsterdammers”. Wij 
willen dan ook benadrukken dat (inwoners uit) Oostzaan op dezelfde manier moeten 
kunnen participeren in het project als Amsterdammers. Ook gaan wij ervan uit dat 
middelen uit het op te richten Omgevingsfonds niet alleen ten goede komen aan 
Amsterdam maar ook aan Oostzaan.
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4. Tot slot willen wij erop wijzen dat bij de uiteindelijke locatiekeuze acht wordt geslagen op 
natuurwaarden en de bewoners in Oostzaan geen geluidsoverlast mogen ondervinden van 
de windmolens en/of overlast door (bewegende) slagschaduw.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

                                      

                                                        
A. van den Assem                               M.W. Jaeger
secretaris                               burgemeester
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Bijlage: Brief die de gemeenteraad van Oostzaan op 14 december 2020 heeft 
verstuurd aan de gemeenteraad van Amsterdam.
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