
Geachte Dirk de Jager,

Hierbij doe ik mijn beklag over de gebrekkige informatie in uw voorlichtingsbrief van 15 
februari 2021 aan de inwoners van Zuidoost,uit naam van wethouder Van Doorninck en uzelf, 
portefeuillehouder in ons stadsdeel. In die brief informeert u ons, voor de eerste en tot nu toe 
laatste keer, dat er plannen zijn om de Diemerscheg aan te wijzen als zoekgebied voor 
windmolens.

Indien het stadsbestuur ons een brief had gestuurd waarin alleen maar de voordelen van 
windmolens stonden, maar waarin wel de feiten stonden,dan waren we in ieder geval voldoende 
geïnformeerd om zelf op zoek te gaan naar tegenargumenten. Maar de feiten, die ontbreken nu 
net.

Hoe kan de lezer uit deze brief opmaken dat het hier om een totaal ander type windmolen 
gaat dan dat we allemaal kennen, namelijk megaturbines van vier keer zo hoog? Hoe kan de lezer 
uit deze brief opmaken dat deze op een steenworp afstand geplaatst worden, namelijk op 350 
meter, in tegenstelling tot de provinciale norm van 600 meter, of de alleszins redelijke norm van 
1500 meter?

Alhoewel de brief aan de inwoners van Zuidoost is gericht, wordt de naam van het 
betreffende zoekgebied weggemoffeld tussen een opsomming van allerlei andere zoekgebieden, 
met als ogenschijnlijk doel dat de lezer niet al te gealarmeerd raakt over de eigen leefomgeving.
En ook de belofte om bewoners te beschermen wordt alleen in de meest vage termen gesteld. Wat
is de definitie van 'onaanvaardbare hinder'? Aan het oordeel van welke instantie wil de gemeente 
zich onderwerpen, om vast te stellen of er sprake is van gezondheidsschade? Welke 'rol' spelen de 
zorgen en bezwaren van bewoners? Welk onderzoek is de gemeente bereid te accepteren als 
bewijs voor gebrek aan draagvlak?

In de tweede alinea ontbreekt ook nog eens een halve zin - die is blijkbaar weggevallen 
tijdens het typen. Mijzelf is deze slordige informatiebrief destijds helemaal ontgaan, maar andere 
mensen in Driemond kunnen zich wel herinneren dat ze die gelezen hebben en de brief vervolgens
nietsvermoedend naast zich hebben neergelegd,zonder enig besef van wat hen boven het hoofd 
hing. Dit was uiteraard ook de bedoeling ervan. Pas in maart werd men wakker door de 
berichtgeving in de media rond de windturbines bij IJburg. Op deze manier heeft het 
gemeentebestuur een maandje tijd gewonnen om de plannen door de gemeenteraad te loodsen, 
maar wel ten koste van toenemend wantrouwen bij de inwoners.

Ik neem u, als ondertekenaar van deze brief, en het stadsbestuur, deze onvolledige 
informatievoorziening kwalijk. Lokale politici en lobbyisten voor de windenergie-coöperaties 
proberen bezorgde bewoners in de hoek van complotdenkers te duwen, en beschuldigen die van 
het verspreiden van 'desinformatie'. Maar als iemand van desinformatie beticht kan worden, is het 
de gemeente zelf. Navraag leerde mij dat zelfs de Dorpsraad, het vertegenwoordigend orgaan dat 
geldt als aanspreekpunt voor de gemeente, tot op de dag van vandaag niet is geïnformeerd dat 
Diemerscheg een mogelijke (en waarschijnlijke) zoeklocatie voor het plaatsen van megawind-
turbines is. Ik ben niet alleen een boze burger die van alles roept, maar ook een vader van twee 
kleine kinderen, en maak mij net zo goed zorgen over de klimaatcrisis en de wereld waarin mijn 
kinderen moeten leven. Ik begrijp, zoals de overgrote meerderheid van het land, dat de 
energietransitie nodig is, en dat er onvermijdelijk ongemakken en hinder uit zullen voortvloeien. 
Maar ik verwacht in ons democratische land een hogere standaard van overheidsvoorlichting. Dit 
soort heimelijke manoeuvres kunnen u misschien op korte termijn van pas komen, maar zullen op 
den duur het draagvlak voor de energietransitie ondermijnen.
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