
Stadsdeel Zuidoost over RES 
zoekgebieden # 5 + 6 
◼Zuidoost wil een significante bijdrage leveren aan de energietransitie en de opgaven 
uit de RES Amsterdam. 

◼DB Zuidoost heeft op voorhand grote bezwaren tegen windmolens rond en in de 
Gaasperplas. Ondanks dat de ruimtelijke procedure en de geluids-, slaghinder-, en de 
flora en fauna onderzoeken nog moeten starten, vragen we nadrukkelijk om het 
gebied nu al bij voorbaat uit te sluiten: Er wordt veel geïnvesteerd in de recreatieve en 
ecologische waarde in dit gebied, het wordt verder doorontwikkeld tot een goed 
bereikbaar, hoogwaardig en groen recreatiegebied voor Amsterdammers. Hierover 
neemt het college dit voorjaar een besluit. 

◼Het stadsdeel verwacht bovendien met alternatieve voorstellen voor wind en zon 
voldoende realistische mogelijkheden aan te kunnen bieden om de Gaasperplasen 
directe omgeving uit te sluiten in het zoekgebied Wind. 

◼Zuidoost wil de 5 molens graag realiseren met lokale bedrijven(zoals 
JCArenA/Waternet/Equinix) en met bewoners uit Zuidoost, bijvoorbeeld via 
bewonersinitiatieven. De molens worden dan via coöperaties zon en wind –zoals in 
Amsterdam Noord –op democratische manier bestuurd. De exploitatie baten vloeien 
terug naar de lokale gemeenschap. We vragen de Gemeenteraad akkoord te gaan 
met deze aanpak in afwijking van de voorziene procedure die uit gaat van het 
openbaar aanbesteden van de molens. 

DB over SDC: 
◼Om de ambitie te realiseren om een substantieel deel van de groene energie voor 
Amsterdam op te wekken binnen de grenzen van Zuidoost, en daarbij het gebied in 
en om de Gaasperplas te ontzien, is het noodzakelijk om naast de locatie Amstel III 
elders aan de randen van Zuidoost locaties te vinden voor windenergie. Langs het 
Amsterdam Rijnkanaal, door u ook al genoemd is daarbij een belangrijke locatie. Het 
DB is van mening dat ook de locatie achter Waternet als zoekgebied moet worden 
aangewezen, temeer omdat daarmee Waternet makkelijk gebruik kan maken van de 
groene stroomproductie van de molen. 

◼Afgaande op uw advies stelt het DB voor om het zoekgebied Gaasperplas, te 
concentreren op de locatie langs het Amsterdam Rijnkanaal, maar ook de locatie 
achter Waternet mee te nemen. Het initiatief voor de plaatsing van een molen achter 
de JC Arena komt vanuit het stadion zelf. Als dit als zoekgebied aangemerkt wordt, 
worden daadwerkelijk onderzoeken gestart naar de haalbaarheid van ruimtelijke 
inpassing, ook in relatie tot de gebiedsontwikkeling aldaar. 


