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Digitale bijeenkomst focusgebieden Diemen RES
Datum:
Tijd:
Plaats:

dinsdag 15 december 2020
van 19.00 tot 20.15 uur en van 20.45 tot 22.00 uur
via Zoom

Marinka van Vliet van Bureau Buhrs heet alle bezoekers hartelijk welkom bij deze digitale
bijeenkomst en geeft een korte toelichting op het programma voor de avond.
De bedoeling van deze bijeenkomst is om in te zoomen op drie focusgebieden. Alle inwoners van
Diemen zijn hiervoor uitgenodigd, alsmede inwoners van de buurgemeenten. Omdat een groot
aantal deelnemers (150 in totaal) zich heeft aangemeld, is besloten de groepen te halveren en het
programma vanavond twee keer te doen, namelijk van 19.00 tot 20.15 uur en van 20.45 tot 22.00
uur.
De deelnemers hebben zich kunnen opgeven voor een focusgebied naar keuze en zij zullen, na
het plenaire deel, naar de deelsessie van hun keuze geleid worden. Het doel van de bijeenkomst is
om in de deelsessies met elkaar in gesprek te gaan over de ideeën, kansen en zorgen bij de
diverse focusgebieden voor zonne- en windenergie. Het is niet de bedoeling dat er vanavond
besluiten worden genomen, maar het is vooral belangrijk om ieders mening te horen zodat dit kan
worden meegenomen in het vervolgproces. De aftrap wordt plenair gedaan door wethouder
Matthijs Sikkes-van den Berg. Daarna gaat men uiteen in deelsessies en na de deelsessies komen
allen terug in de plenaire sessie voor een korte samenvatting uit de deelsessies.
De wethouder heet de aanwezigen hartelijk welkom. Het onderwerp duurzame energie opwekken
door zon en wind leeft goed in Diemen en omliggende gemeenten. Er is vanavond een mix van
inwoners van Diemen en omliggende gemeenten aanwezig alsmede vertegenwoordigers van
diverse natuur- en belangenorganisaties.
Vorige week heeft een informatiesessie plaatsgevonden. Tijdens die bijeenkomst heeft men vooral
informatie gekregen over de gebieden waar gemeente Diemen naar op zoek is voor zon en wind,
over de beperkingen die daarop zitten en het proces. Tijdens die bijenkomst heeft men vooral de
gelegenheid gekregen om vragen te stellen. De beantwoording van deze vragen zijn te vinden op
de website www.diemen.nl/res.
Voor de bijeenkomst van vanavond is het vooral de bedoeling dat men in de deelsessies de
dialoog met elkaar aangaat en daarbij de mogelijke kansen, bezwaren en zorgen noemt.
De wethouder benadrukt dat ieders mening telt. Er staat nog niets vast. Het gesprek van vanavond
wordt als input gebruikt voor het verdere vervolgproces.
Alle informatie, wensen, meningen, zorgen, mogelijke kansen, de gesprekken met flora- en faunaorganisaties, gesprekken met de provincie en met de buurgemeentes, de technische onderzoeken
en natuuronderzoeken, dit alles met elkaar geeft een beeld of een gebied geschikt is voor winden/of zonne-energie.
Op de vraag wat de reden is dat gemeente Diemen hiermee bezig is, geeft de wethouder aan dat
het belangrijk is het klimaatprobleem aan te pakken. In dat verband zijn het klimaatakkoord in
Parijs en ook het klimaatakkoord in Nederland gesloten en dat brengt met zich mee dat we met
elkaar, ook gemeente Diemen, een opdracht hebben. Omdat het binnen gemeente Diemen niet
mogelijk is om met wind- en zonne-energie alle benodigde energie binnen Diemen op te wekken
spreekt gemeente Diemen de ambitie uit om in ieder geval de benodigde energie voor alle
huishoudens in Diemen te kunnen leveren.
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Heel veel gebieden waar gezocht wordt, liggen in de buitengebieden. Die hebben vaak een
beschermde status met betrekking tot natuur. Daarom is het belangrijk om goede gesprekken te
voeren met natuurorganisaties. Gemeente Diemen zoekt zorgvuldig naar een balans tussen aan de
ene kant natuurbescherming en aan de andere kant het energievraagstuk.
Met betrekking tot vragen over gezondheidseffecten geeft de wethouder aan dat de gemeente zich
altijd zal houden aan de marges die gelden. Als de marges veranderen door nieuwe ontwikkelingen
dan zal gemeente Diemen daar ook in meegaan. Mensen kunnen overlast ondervinden van
windmolens bijvoorbeeld in de vorm van slagschaduw of men ervaart landschapsvervuiling. Hinder
kan zich uiten in stress, irritatie, boosheid en onbehagen, maar echt een aantoonbaar verband
tussen gezondheidseffecten en windturbines is er op dit moment niet.
Op een vraag of alle opgewekte energie bestemd zou zijn voor een mogelijk datacenter op het
‘Vattenfall terrein’ geeft de wethouder aan dat niet bekend is of daar überhaupt een datacenter
komt. Er is in 2018 door een marktpartij een principeverzoek gedaan en hier is toen door het
college op hoofdlijnen mee ingestemd. Wel met de voorwaarde dat er nog allerlei plannen worden
ingediend. Dat is nog niet gebeurd. Daarna, mocht het zover komen, zal er uiteindelijk een plan
naar de raad gaan voor een wijziging van het bestemmingsplan. Er ligt dus op dit moment geen
aanvraag voor een datacenter en er komt geen windmolen voor het opwekken van energie voor
een datacenter.
Na het plenaire deel gaan de deelnemers uiteen in drie deelsessies. Deze zijn opgedeeld in
focusgebieden, namelijk:
Focusgebied 1: Diemerbos/Stammerdijk/Driemond/Weesp/Amsterdam Zuidoost
Focusgebied 2: Overdiemerweg (1e en 2e Diem)/Plantage de Sniep/Vlindertuin/bedrijventerrein
Focusgebied 3: Diemer Vijfhoek/Overdiemerweg (3e Diem)/IJburg/Maxis gebied
In de deelsessies wordt het gesprek geleid door een gespreksleider. Het doel is om met elkaar in
gesprek te gaan zodat de gemeente inzicht krijgt in ieders wensen, bezwaren, zorgen en de
kansen die men ziet. Het gesprek in de deelsessies duurt drie kwartier en daarna komen de
deelnemers weer terug in de plenaire setting.
De uitkomsten van de deelsessies van beide bijeenkomsten zijn in dit verslag samengevoegd.
Focusgebied 1
Diemerbos/Stammerdijk/Driemond/Weesp/Amsterdam Zuidoost
Uitgangspunt in deze sessie is dat men voorstander is van het opwekken van duurzame energie,
maar men wil er geen last van hebben.
Zorgen
• Belang van natuur- en recreatiegebieden voor flora, fauna én mensen. Plezier kan in geding
komen door windturbines;
• Geluidsoverlast: cumulatie van geluid veroorzaakt door spoor, verbrede snelweg A9 en straks
windmolens die gemiddeld 47dB produceren;
• Is Diemen niet te klein voor dit soort grootschalige energie opwek?
• Waarom wind? Kunnen we het niet beter met zon oplossen in dit gebied?
• Wat is het effect van de hoogte van windturbines in relatie tot de beperkingen die in het
Pondera rapport worden genoemd. Hoe hard zijn die beperkingen?
• Kunnen we niet eerst meer inzicht krijgen of de beoogde windmolens wel rendabel en
financieel haalbaar zijn voordat we de plannen verder ontwikkelen?
• Verzoek van bewoners Weespersluis: betrek en informeer tijdig de buurgemeenten;
• Waarom zijn de vragen van vorige week niet beantwoord voor het begin van deze sessie?
• We willen praten met iemand van de gemeente, niet met elkaar;
• Als je de rapporten leest dan is de conclusie ‘het kan niet’. Waarom dan toch de regels willen
verzachten?
• Afstandsnormen, gezondheidsschade en overlast;
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Diemen is te dicht bevolkt voor grootschalige oplossingen voor energie opwek, je moet
versnipperen en dat is niet efficiënt;
• Dit soort vraagstukken kun je niet lokaal oplossen als gemeente. Dit moet nationaal of
provinciaal opgelost worden.
Kansen
• Benutten van de infrastructuur zoals wegen, spoorwegen en geluidschermen, voorbeeld Solar
Highway;
• Als we samen als particulieren energie gaan opwekken, dan hoeven we het niet grootschalig
op te wekken;
• Kernenergie;
• Zet maximaal in op het stimuleren van particuliere opwek;
• Zoek voor de locaties zo veel mogelijk de randen op;
• Als het al mogelijk is om iets te doen dan lijkt de driehoek tussen het spoor en de A1 een
bespreekbare optie. Doe fatsoenlijk onderzoek;
• Bewoners met behulp van een persoonlijke brief informeren.
Nader onderzoeken
• Organiseer werkbezoeken naar praktijkvoorbeelden, dus plekken waar soortgelijke
windmolens staan;
• Organiseer groepsbezoeken/wandelingen in het gebied om ter plekke beter te kunnen bepalen
wat de beste locaties zijn;
• Meer toelichting op de rapporten is gewenst;
• Meer inzicht en een gesprek over de effectrapportages van Desicio is gewenst;
• Bewoners vroegen zich af of er al contacten waren met de particuliere eigenaren van de
gronden bij de Stammerdijk.
•

Focusgebied 2
Overdiemerweg (1e en 2e Diem)/Plantage de Sniep /Vlindertuin/bedrijventerrein
Bezwaren
• Natuurwaarde behouden;
• Recreatiewaarde van de buitengebieden van Diemen (Diemerbos en Vijfhoek);
• Uitzicht op windmolens;
• Geluidsoverlast windmolens;
• Zoekgebied 6 (tussen spoor en A1 – west) geen draagvlak voor, te dicht op de woningen;
• Angst voor geluidsoverlast, natuuraantasting en aanzicht.
Kansen
• Voornamelijk kansen voor zonnevelden.
Wensen
• Overdiemerpolder als natuur-/recreatiegebied behouden;
• Recreatiewaarde buitengebieden Diemen behouden.
Andere gespreksthema’s
• Hoe zien de zonnevelden eruit?
• Hoeveel energie kunnen zonnevelden opwekken ten opzichte van alle Diemense
huishoudens?
• Hebben we ruimte in plantage de Sniep voor opwek energie?
• Wat is de RES ambitie van de gemeente Diemen?
• Hoeveel gaan we overbieden als gemeente Diemen?
• Hoe houden we rekening met het onderzoek van de heer De Laat?
• Waarom heeft er nooit een onderzoek van Nuon plaatsgevonden?
• Is de gemeente Diemen aan het overbieden ten opzichte van andere gemeenten?
• Hebben we als inwoners een stem in dit traject?
• Hebben we nog een vervolgtraject?
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Hoe verhoudt de RES zich tot de opgaven voor alle ruimtelijke ontwikkelingen in de
gemeente? In de Omgevingsvisie is er ruimte om hierover mee te praten;
Hoe verhoudt de raad zich tot de ambitie van het college?
Waarom geen zonnepanelen langs de snelweg of op het water?
Waarom geen zonnepanelen bij de A10/A2?
Hoe verhoudt de opwek via zon zich tot de opwek via wind?
Hoe verhoudt het traject van gemeente Diemen zich tot het traject van gemeente Amsterdam?
Kunnen nieuwe zoekgebieden later nog worden toegevoegd?
Welke zoekgebieden zijn nu nog wel kansrijk? Kan het zoekgebied bij de Diemervijfhoek wel in
verband met Natura 2000?
Hoe is de norm voor 400 meter afstand bedacht?
In andere studies wordt een norm van 1,5 km afstand tot woonwijken genoemd. Hoe kan dat?

Focusgebied 3
Diemer Vijfhoek/Overdiemerweg (3e Diem)/IJburg/Maxis gebied
Complimenten voor de participatie aanpak in Diemen. Veel beter dan in Amsterdam.
Zorgen
• Angst voor psychische effecten van slagschaduw. Onderzoeken onder andere van LUMC
tonen stressklachten aan. Bij meer thuis werken heb je daar nog eerder last van;
• Angst voor waardedaling woning in aanbouw op Centrumeiland;
• Impact op de natuur-/recreatiegebied. Wijde uitzicht wordt verstoord;
• Groen is belangrijk. Klimaat ook, maar niet ten koste van groen;
• Zorgen om vogels rand IJsselmeer;
• Zorgen om verlies biodiversiteit;
• Impact omgeving door zonnepanelen;
• Gebied te dichtbevolkt om windmolens te realiseren;
• Bewoners van IJburg onaangenaam verrast. Windmolens door Amsterdam én Diemen?
• Gemeente moet afspraken nakomen. De vragen en antwoorden staan nog niet op de website.
Dit was beloofd.
Kansen
• Zonnepanelen op parkeerdaken.
Wensen
• Bewoners, ook van de buurgemeenten, zoveel mogelijk persoonlijk uitnodigen en informeren.
• Rekening houden met meer dan 8000 woningen die nog gebouwd gaan worden. Wie behartigt
de belangen van de nieuwe bewoners van IJburg.
• Minder aan ons eigenbelang denken, anders halen we de klimaatdoelstellingen niet.
Andere gespreksthema’s
• Worden alle onderzoeken meegenomen die er zijn over de effecten op de gezondheid?
• Klopt de normering voor slagschaduw en geluid nu er plannen voor hogere windmolens zijn?
• Worden de toekomstige woningen in IJburg en Muiden meegenomen in de
gebiedspaspoorten?
• Hoe is de verhouding tussen gemeente Amsterdam en gemeente Diemen?
• Op welke manier worden in de besluitvorming de bewoners van IJburg meegenomen?
• Zijn natuurwaarden geen belemmering?
• Waarom een kaart zonder belemmeringen: zijn Natuurnetwerk Nederland/Natura 2000
gebieden niet een ‘no go’?

Na de deelsessies komen alle deelnemers weer bijeen in de plenaire sessie.
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De wethouder is blij met alle belangstelling voor het onderwerp en vindt het belangrijk om te zien
dat iedereen die dat wilde, zijn zegje heeft kunnen doen. Op het moment dat dit onderwerp door de
raad wordt behandeld, dan is er nog inspraak mogelijk. Zorgen met betrekking tot de natuur,
recreatie en de eigen woning worden serieus genomen en uitgebreid onderzocht om te kijken of
alles in balans is met elkaar.
Vervolg
Naast de antwoorden op de vragen die vorige week bij de bijeenkomst zijn gesteld, wordt ook het
verslag van deze avond gepubliceerd op de website www.diemen.nl/res. De resultaten van deze
participatiebijeenkomst worden meegenomen en verwerkt in de gebiedspaspoorten. Aan allen een
oproep om de enquête in te vullen. Deze is ook te vinden op de website www.diemen.nl/res en in te
vullen tot 11 januari 2021.
Alle aanwezigen worden hartelijk bedankt voor hun deelname waarna de bijeenkomst wordt
afgesloten.
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