
Motie opdat Amsterdam normen buurgemeenten inc. Weesp respecteert m.b.t. windturbines

Overwegende dat

1. dat de tot voor kort vigerende geluidsnormen met betrekking tot windturbines binnenshuis
8% à 9% ernstig gehinderden onder omwonenden incalculeert en buitenshuis 20% 1

2. dat prof Jan de Laat, audioloog aan de Rijksuniversiteit Leiden, e.a. op grond van recent  
wetenschappelijk onderzoek en vanuit het voorzorgsprincipe een afstandsnorm van 10 
maal de masthoogte van turbine tot woningen bepleit2

3. buurtgemeenten de belangen van hun eigen burgers behartigen en daarvoor eigen geluids-
of afstandsnormen kunnen vaststellen met betrekking tot windturbines3

4. de burgemeester de indruk van buurgemeenten dat Amsterdam arrogant is wil wegnemen 
en daarom op basis van gelijkwaardigheid met buurgemeenten wil overleggen4

5. dat een afstandsnorm van turbine tot woning van tien maal de masthoogte geen 
onredelijke afstandsnorm is om te stellen door een buurgemeente

6. dat Weesp een stadsgebied wordt waarmee maximale continuïteit qua bestuur is 
overeengekomen5

7. dat de gemeente Weesp besloten heeft windturbine-vrij te blijven6

8. dat de gemeente Weesp besloten heeft t.a.v. windturbines een afstandsnorm van 1000 
meter tot aaneengesloten bebouwing te hanteren7

9. dat de gemeente Weesp zich gehinderd acht in haar nieuwbouwplannen Weespersluis door
de zoekgebieden wind in de Diemerscheg van zowel Amsterdam als Diemen

Draagt het college op

➢ dat Amsterdam de normen van buurgemeenten respecteert m.b.t. elke windturbine die op 
minder dan tien keer de masthoogte van een woning of nieuwbouwgebied in een 
buurgemeente komt te staan

➢ dat het toekomstig stadsgebied Weesp ten aanzien van windturbines behandeld wordt als 
ware het een buurgemeente

En gaat over tot de orde van de dag.

1 https://netvouz.com/koks/search?query=WOB+bijlage
2 https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/NTvG_Geluidsrapport_windturbines.pdf   (laatste zin)
3 https://netvouz.com/koks/folder/1150670941230894690/%28Semi-%29+overheden+Buurgemeenten+Amsterdam
4 https://netvouz.com/koks/search?query=arrogantie
5 https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/convenant_Amsterdam_Weesp.pdf
6 https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/Raadsbesluit_Weesp_RES.pdf
7 https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/amendement_Weesp_1000m.pdf en 

https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/toelichting_amendement_Weesp.pdf
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