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Geacht college,

Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad van Diemen de bij deze brief gevoegde motie over
windenergie unaniem aangenomen. De gemeente Diemen verzoekt de provincie Noord
Holland haar bovenwettelijke regels voor windenergie, waarmee het plaatsen van
windturbines en kleinere windmolens in Diemen momenteel onmogelijk wordt gemaakt, in te
trekken.

Samen met andere gemeenten en organisaties heeft de gemeente Diemen u per brief van 3
november 2015 reeds gevraagd om de belemmerende regels weg te nemen en maatwerk
voor windenergie mogelijk te maken, met name voor windenergiecoöperaties die brede steun
genieten van omwonenden en gemeenten. Staatsbosbeheer heeft die brede steun voor
plaatsing van windturbines in het buitengebied van Diemen. Voor Staatsbosbeheer is het
plaatsen van windturbines van groot belang om inkomsten te genereren voor de exploitatie
van onder meet het Diemerbos. Voor de gemeente is de plaatsing van groot belang om de
energiedoelstellingen te kunnen halen. Het provinciale verbod om windturbines te plaatsen in
het natuurnetwerk (voorheen de ecologische hoofdstructuur) blokkeert momenteel alle
verdere voortgang.

De ontwikkeling van de provinciale Omgevingsvisie vormt de directe aanleiding voor ons
herhaalde verzoek. In de Verkenning 2050, die de provincie ten behoeve van haar
Omgevingsvisie heeft gemaakt, is klimaatverandering opgenomen onder de tien
belangrijkste ontwikkelingen en trends. De Verkenning 2050 verwoordt dit als volgt:

‘De voortgaande klimaatverandering, geopolitieke verschuivingen en op den duur
uitputting van grondstoffen maken energietransitie naar hernieuwbare bronnen
urgenter dan ooit’

Wij verzoeken u invulling te geven aan deze in de Verkenning 2050 gesignaleerde urgentie
door de belemmerende provinciale regels voor windenergie weg te nemen. Een afschrift van
deze brief is verzonden aan Provinciale Staten.
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Met eventuele vragen en/of opmerkingen over deze brief kunt u terecht bij de heer J.Q.
(Jowan) Kelderman van het team Ruimtelijk Beleid, bereikbaar op telefoonnummer (020) 31
44 779.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Diemen,
de secretaris,_-—- de burgemeester,

J.D. de Kort E. Boog
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Betreft: windenergie

De Gemeenteraad van Diemen, bijeen op donderdag 6juli 2017,

Constaterende dat:
• De gemeente Diemen samen met de regio Amstelland & Meerlanden al lang de ambitie heeft

om in 2040 energieneutraal te zijn;
• Wij dat onder meet willen realiseren middels het plaatsen van windturbines in het

buitengebied;
• Provinciaal beleid het niet mogelijk maakt om dergelijke windturbines in Diemen te plaatsen;
• De Gemeenteraad in de vergadering van 8juni jongstleden de Milieunotitie 2016 —2019 heeft

vastgesteld waarin op pagina 35 benoemd wordt dat wij als gemeente samen met andere
partijen zoals Staatsbosbeheec zullen blijven lobbyen voor het opheffen van het provinciale
verbod.

Overwegende dat,
• Opwekking van energie d.m.v. windenergie de meest rendabele wijze is van duurzame

energieopwekking en dat het plaatsen van windturbines een belangrijke bijdrage kan leveren
aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstelling;

• De provincie Noord-Holland op dit moment werkt aan een nieuwe Omgevingsvisie voor de
hele provincie waarin grote trends, ontwikkelingen en uitdagingen worden uitgewerkt en dit
derhalve het moment is om bij de provincie aan te dringen op verruiming van de huidige
kaders t.a.v. duurzame energieopwekking;

Draagt het College op,
• Om er bij de provincie op zeer korte termijn op aan te dringen om de huidige kaders t.a.v.

duurzame energieopwekking d.m.v. windenergie te verruimen en aan te passen zodat ook het
plaatsen van windturbines en kleine windmolens mogelijk wordt;

• Om als gemeente Diemen een zienswijze in te dienen op de nieuwe Omgevingsvisie van de
provincie Noord-Holland en daarin aan te geven dat verruiming van de huidige kaders tav.
duurzame energieopwekking noodzakelijk is zodat ook initiatieven op het vlak van
windenergie hierin voor Diemen mogelijk gemaakt worden;

• In overleggen met andere gemeentelijke bestuurders in de provincie Noord-Holland de
strekking van deze motie onder de aandacht te brengen en zo te bevorderen dat ook vanuit
deze gemeenten een vergelijkbaar geluid richting de provincie klinkt;

• De Gemeenteraad op de hoogte te houden van de ondernomen stappen en de resultaten
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En gaat over tot de orde van de dag
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