
AANPASSING REFLECTIEFASE 

 

De gemeente Amsterdam heeft in de zoektocht naar plekken om industriële windturbines te plaatsen een 
reflectiefase ingelast. 

Deze fase is ingelast omdat veel bewoners van Amsterdam en omliggende gemeenten zich niet kunnen vinden 
in de plannen van de wethouder. 

Onder de deelnemers aan de reflectiefase is inmiddels een steeds breder ongenoegen over de wijze waarop de 
reflectiefase wordt vormgegeven en de mogelijkheden die er zijn om daadwerkelijk de input te leveren en de 
discussies te hebben die zij noodzakelijk achten om tot een voldoende zorgvuldige afweging te komen over de 
eventuele plaatsing van industriële windturbines. 

We zien ook dat de reflectiefase anders ingericht is dan dat beloofd is aan de gemeenteraad. 

Tevens is de doorlooptijd voor de reflectiefase te kort om deze fase met voldoende zorgvuldigheid te 
doorlopen. Ook hier zien we dat de politieke agenda van de wethouder prevaleert boven zorgvuldige 
totstandkoming van beleid. 

Ook zien we dat er sturingsmogelijkheden ontbreken bij de gemeente/de gemeenteraad om te zorgen dat 
eventuele industriële windturbines worden ontwikkeld op locaties die vanuit maatschappelijk perspectief het 
minst ongewenst zijn.  

Verder is er ook alle reden om aan te nemen dat de wijze waarop de RES tot stand is gekomen, en de wijze 
waarop de gemeente deze heeft laten doorwerken in de inmiddels vastgestelde omgevingsvisie, niet voldoet 
aan de vereisten die Europese richtlijnen hiervoor stellen; hiervoor had een plan-MER gemaakt moeten 
worden, zodat de gemeenteraad vooraf geïnformeerd zou zijn over de gevolgen die de RES-plannen in de 
omgevingsvisie hebben.  

Dit alles maakt dat wij ervoor pleiten om de reflectiefase anders in te richten. 

De kern van de aanpassing is om (alsnog) een plan-mer uit te voeren op alle zoekgebieden zoals die vanuit de 
RES zijn opgenomen in de omgevingsvisie. 

De huidige reflectiefase moet als input gebruikt worden voor de notitie over reikwijdte en detailniveau die aan 
de basis van plan-mer komt te liggen. Eventuele resultaten uit de reflectiefase die geen plek kunnen krijgen in 
de plan-mer procedure, zullen apart worden geadresseerd. In de periode waarin de plan-mer wordt uitgevoerd 
is er dan ook de mogelijkheid om daar voldoende zorgvuldig vervolg aan te geven. 

Nadat de plan-mer is uitgevoerd en de andere resultaten uit de reflectiefase bekend zijn, kan de gemeente het 
RES-deel van de Omgevingsvisie opnieuw beoordelen met volledige informatie en alsnog (in aangepaste vorm) 
vaststellen, waarna het traject kan beginnen waarbij initiatiefnemers worden uitgenodigd. 

Op deze manier houdt de gemeenteraad controle over dit traject en kan het voldoende zorgvuldigheid 
waarborgen. 
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