Standpunten wind en klimaat
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26 mei 202
bericht AT
Fractievoorzitter Reinier van Dantzig begon tijdens de Algemene Beschouwingen
vanmiddag al over de plannen voor windmolens, die hij steunt. "Ik reken nog een beetje op
BIJ1, maar ook partijen die de architect waren van deze RES (Regionale Energiestrategie,
red.), durven niet eens deze zoektocht aan", zei de D66-er.
Van Dantzig: ”Als de dijken doorbreken, die kans is echt niet onaannemelijk, dan zitten we
allemaal in een rubberboot in Amsterdam. En dan wil ik zeggen dat we er alles aan
gedaan hebben." Hij was daarom niet te spreken over de mening van de VVD, die alleen
windmolens in de haven wil. "De VVD pretendeert een bestuurspartij te zijn, maar loopt
weg voor de verantwoordelijkheid." De D66-fractievoorzitter zei dat klimaat voor zijn partij
tijdens de formatiegesprekken op "plek 1 tot en met 66" staat

14 jan 202
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commissie FE
Dehlia Timman (D’66) wilde geen enkele consessies aan gezondheid doen. Na veel
bestudering is het participatietraject nog steeds onduidelijk, wat veel zegt over het
participatietraject zelf. Verder is zij, samen met dhr Kreuger van JA21, initatiefnemer van
een expertsessie op 2 februari, waarbij experts van natuur, windenergie, en gezondheid
aan het woord worden gelaten. Ook is zij voorstander van een burgerberaad

PvdA
VP 2022

14 jan 202
commissie FE
Lian Heinhuis (PvdA) wil dat feiten voor bewoners duidelijk zijn. Verder is ze bang dat
turbines straks in wijken komen waar het minst hard geschreeuwd wordt. Zij ziet de link
met de datacenters niet zo, dat is een andere discussie
Canan Uyar, sdc lid, Ongevraagd advies stadsdeel Noord
Michel Idsinga, sdc lid Amsterdam Noord, spreker tijdens Windalarm manifestaties
PvdA prominenten: sleutelrol in Amsterdam Wind
- Coby van Berkum, commissaris Onze Amsterdam Noord Energie
- Bouwe Olij, bestuur Amsterdam Energie
Tino Wallaart, PvdA stemmingmaker en partner van PvdA raadslid (inmiddels
stadsdeelvoorzitter) Carolien de Heer, maakt Windalarm uit voor ‘wappies’ en zegt over
Windalarm dingen als ‘IJburg goes QAnon’.

.


D


1


Hannah Belliot en aantal andere PvdA prominenten zijn fel tegenstander van extra
windmolens binnen de stadsgrenzen van Amsterdam. Windmolens naar zee. Niet in
Zuidoost, niet in Noord en niet in Oost.
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VP 2022

VOLT
VP 2022

Ian Minnes. Nr. 6 op de kandidatenlijst van Volt Amsterdam.
Arcadis. Bureau Over Morgen.
Groot voorstander van wind op land.

VVD
VP 2022

Raadslid Stijn Nijssen heeft zich afgelopen jaren continu uitgesproken tegen windturbines
bij woonwijken en stadsnatuur binnen de gemeentegrenzen. Hij is fel tegenstander van de
collegeplannen, waarin gezocht wordt naar windturbinelocaties op minder dan 600 meter
van bewoning.
Stijn Nijssen is wel voorstander van de helft van het benodigde aantal windturbines in het
Westelijk havengebied.
Anderhalf jaar geleden heeft de VVD in de provincie ingestemd met het loslaten van de
600 meter afstandsnorm.

Partij voor de Dieren
VP 2022

21 Jan 2022
AT5 interview
Johnas van Lammeren:
“We hebben de 17 windturbines niet nodig. Waarom niet? Cijfermatig kan ik dat uitleggen.
Ten eerste, we bouwen hier datacenters die meer opslokken dan die paar windmolens bij
elkaar. Zonnepanelen is nog lang niet uitgenut. Er ligt een voorstel van mij uit 2013. Je
zou het rond Schiphol helemaal vol kunnen leggen met zonneweides. En daarmee wek je
veel meer hernieuwbare energie op. Een windturbine heeft een veel groter grondbeslag
nodig dan bijvoorbeeld zon. We zetten in op de verkeerde middelen. Windturbines wat
ons betreft alleen in het Westelijk havengebied, maar dan willen we wel een ecologische
toets hebben.”
Van Lammeren is wel voorstander van het plaatsen van windmolens in het Westelijk
havengebied. Daar moet echter wel een goede ecologische toets aan vooraf gaan.

JA21
VP 2022
verkiezingsprogramma onbekend

feb 2021

14 jan 202
commissie FED
Kevin Kreuger (JA21) heeft stevige kritiek op het draagvlakonderzoek en vraagt te
kwanti ceren wanneer er draagvlak is. Verder is hij, samen met D’66, initiatiefnemer van
de expertsessie
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JA21 wil geen windmolens in Amsterdam. JA21 wil graag een kerncentrale, dat mag
volgens Kevin Kreuger ook in of nabij Amsterdam, mits daar draagvlak voor is onder
bewoners.

DENK
VP 2022
verkiezingsprogramma onbekend

14 jan 202
commissie FE
De heer Khan (DENK) wilt dat zoekgebieden waar geen draagvlak is van de lijst gehaald
worden
DENK wil geen extra windmolens binnen de stadsgrenzen van Amsterdam

.


.


 


D


1


.


Raadslid Khan, maart 2021:
“Ook wij bij DENK zijn voor de energietransitie. Wij steunen elke goede maatregel voor
verduurzaming. Dat is een no brainer. Maar wanneer er maatregelen worden voorgesteld
die mens en milieu schaden, dan hoor je die niet uit te voeren en hoor je te kijken naar
alternatieven. Zet die windturbines bijvoorbeeld op zee, zet meer zonnepanelen op daken,
zet die windturbines op veilige afstanden. Er zijn voldoende alternatieven

Bij1
2022
verkiezingsprogramma onbekend

27 mei 2021
AT5 bericht
Een meerderheid van de gemeenteraadsleden steunt het plan van wethouder Marieke van
Doorninck om verder onderzoek te doen naar windturbines in een aantal zoekgebieden.
Coalitiepartijen PvdA, GroenLinks, SP en D66 stemden zojuist voor het plan, net als
oppositiepartij BIJ1. De vijf partijen hebben samen 28 van de 45 zetels.
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Jazie Veldhuyzen in raad 20-02-21:
“BIJ1 streeft naar een fossielvrije samenleving maar ook naar meer zeggenschap van
bewoners. Het is de vraag wat wanneer zwaarder moet wegen. Kijk,
klimaatrechtvaardigheid kan en mag niet con icteren met de gezondheid van
Amsterdammers. Bewoners zouden altijd inspraak moeten hebben maar een mogelijke
daling van de waarde van koopwoningen zou nooit in de weg mogen staan van de
transitie naar een duurzame economie.”

CDA
VP 2022

14 jan 202
commissie FED
Diederik Boomsma (CDA) noemt het voorzorgsbeginsel: bij twijfel over gezondheid niet
plaatsen. Verder vind hij Amsterdam ongeschikt voor windturbines en wilt via een
quickscan zoveel mogelijk gebieden al af laten vallen om de rust daar te herstellen.
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Boomsma wil geen extra windturbines in Amsterdam, buiten het havengebied.
In een recent interview met AT5 zegt Boomsma dat het CDA voorstander is van het
opwekken van kernenergie.

ChristenUnie
VP 2022

mei 2021

