Besluitvormende raad 17-6-2021,
Agendapunt 2, Regionale Energiestrategie (RES) 1.0

Betoog Diemense VVD in eerste termijn.
Vanavond stemmen en beslissen we over de Regionale Energie Strategie 1.0 Noord-Holland Zuid.
We hebben hier op 10 juni in de informatieve raad veel insprekers over gehoord, films over bekeken
en met elkaar in debat onze mening verder gevormd.
We zijn het er over eens, van links tot rechts in het politieke spectrum dat een energietransitie
noodzakelijk is. We verschillen evenwel over de uitwerking in middelen, mogelijkheden en snelheid.
De heer Poelwijk van D’66 verwoordde dit bij de informatieve raad van 10 juni goed: we hebben een
gezamenlijk vertrekpunt, namelijk de zorg voor ons klimaat.
Mevrouw Kuilman van de PvdA hield een mooi histories exposé, waarbij zij aangaf dat
energietransities door de geschiedenis heen voorkomen, van hout naar turf, dan van turf naar
steenkolen, van kolen naar aardgas. Te lang is er evenwel geen aandacht geweest voor ons klimaat.
Politiek is de wijze waarop in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en
individuen tot hun recht komen. Politiek is het maken van keuzes. De Diemense VVD staat primair
voor de belangen van Diemen en haar inwoners.
Bij de Informatieve raadsbehandeling van dit onderwerp is mij gevraagd toen ik de opmerking
maakte dat de zoekgebieden te groot en te weinig precies zijn, waar wij als Diemense VVD dan wel
windmolens denken te kunnen plaatsen. Wij geven daar nu antwoord op: Nergens in Diemen!
Net als in andere dossiers kiest de Diemense VVD voor leefbaarheid en wil geen risico lopen met de
gezondheid van omwonenden. Nooit meer stil zoals in een film van de insprekers werd gezegd, wat
betekent dat concreet voor Diemen? Laten we dit nu eerst goed uitzoeken.
Het College van B&W van Diemen heeft op 30 maart 2021 een brief naar de gemeenteraad gestuurd
waarin wordt aangegeven dat er extra onderzoek komt naar de effecten van geluid- en slagschaduw
van windmolens op omwonenden. De resultaten van dat onderzoek zijn er nog niet.
Er wordt nog veel meer op het onderwerp windmolens en de effecten op de omgeving gestudeerd
en er wordt veel onderzocht.
Daarnaast zal de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State binnenkort uitspraak doen over
vergunningen voor windmolens in het licht van Europese Richtlijnen. We hebben begrepen dat uit de
strategische Milieu beoordelingsrichtlijn volgt dat het voorzorgsbeginsel dient te worden gehanteerd.
Hierdoor kan op goede gronden worden betoogd en volgehouden dat er geen vergunningen voor
windturbines mogen worden afgegeven voordat met wetenschappelijke zekerheid is vastgesteld dat
de gezondheid en de leefomgeving van de mens wordt beschermd of verbeterd. Wat de Diemense
VVD betreft kunnen we dan ook geen zoeklocaties voor windturbines vaststellen voordat dit is
vastgesteld.
De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Klimaat en Energie geeft in haar brief van 96-2021 aan de Tweede Kamer aan dat er bij het RIVM een Expertise centrum windenergie en
gezondheid is opgericht.

Citaat:
Aanvullend heb ik het RIVM een tweeledige opdracht gegeven voor het thema gezondheid en
windenergie. Ten eerste zal het RIVM een ‘Expertisepunt windenergie en gezondheid’ opzetten, waar
experts elkaar kunnen vinden en regionale GGD’en ondersteund worden. Met dit Expertisepunt
verhoogt het RIVM ook de reeds doorlopende inzet op het verzamelen, duiden en verspreiden van
kennis over windenergie en gezondheid. Het Expertisepunt vervangt hiermee het eerdere
Expertisecentrum Windenergie. Ten tweede zal er aanvullend gezondheidsonderzoek worden
gedaan. Het RIVM verkent momenteel hoe dit het beste kan worden vormgegeven. Naar
verwachting is deze verkenning eind 2021 beschikbaar en dan zal ik, in samenspraak met alle
betrokken partijen, de benodigde vervolgstappen zetten.
Einde citaat.
We constateren dat er ook bij GroenLinks ambivalentie heerst. Zo lazen we in een Twitter bericht van
wethouder Sikkes over windmolens: Windmolens worden niet geplaatst als dit onverantwoord is en
dit wordt daarom ook uitvoerig onderzocht met inwoners en omwonenden. Als er
gezondheidsschade is, doen we het niet. Graag willen we dat scherper stellen: als er schade is, dan is
het te laat. Zoek eerst goed uit of er schade kan optreden!
We beseffen heel goed dat we hier spreken over zoeklocaties, dus nog niet het plaatsen van wat dan
ook en zeker geen windmolens. Maar een zoeklocatie is wel degelijk een eerste stap en niet
vrijblijvend. Daarbij constateren we dat er zelfs voor deze zoeklocaties op dit moment geen draagvlak
is in de Diemense samenleving.
Op de webiste van de gemeente Diemen staat helder weergegeven:
Website gemeente Diemen (stand 15-6-2021)
In de periode 11 december tot 11 januari werd een online vragenlijst uitgezet. De enquête is
bij Diemenaren en inwoners van omliggende gemeenten onder de aandacht gebracht om
zoveel mogelijk mensen de kans te geven hun mening te geven. In totaal hebben 400
mensen de vragenlijst ingevuld. Het realiseren van zonnevelden in Diemen wordt door een
meerderheid positief tot neutraal beoordeeld. Het plaatsen van windmolens wordt door de
meeste deelnemers aan de enquete negatief beoordeeld. De voornaamste redenen die
kenbaar worden gemaakt zijn dat Diemen nu al dicht bebouwd is en het plaatsen van
zonnevelden extra druk op de toch al schaarse ruimte zou geven. Een groot deel van de
respondenten wijst in hun antwoord op overlast die de windmolens zullen veroorzaken, in de
vorm van horizonvervuiling, geluidsoverlast, effecten op de gezondheid en verspilling van de
natuurgebieden. Een aantal respondenten ziet de realisatie van windmolens, ook in Diemen,
als een noodzaak om de klimaatverandering tegen te gaan. Zij willen snel over op duurzame
energie.

De Diemense VVD ziet de noodzaak van de energie transitie, maar we zien absoluut niet de noodzaak
om hier zelf in Diemen in een soort misplaatste poging tot zelfvoorziening, dan ook maar van alles
aan de gemeente toe te voegen, dat er helemaal niet past. Het is zeer onwaarschijnlijk dat
windmolens in Diemen passen.
Er is de laatste dagen ook veel in het nieuws over zonne energie; zo gaat Rijkswaterstaat verder
bekijken wat er bij snelwegen mogelijk is en in Drenthe zijn daar kansrijke mogelijkheden voor
aangegeven. Iets dergelijks vinden wij vooralsnog wel passen in Diemen, met de vele snelwegen door
en langs onze gemeente.

De aanpassing naar een duurzame economie vraagt om verstandig beleid. Zoals wij op 10 juni
betoogden moet elektriciteit voor gewone gezinnen en ondernemers betaalbaar zijn, naast de
leveringszekerheid. We moeten daarvoor inzetten op een brede mix aan mogelijkheden om
elektriciteit op te wekken. Mevrouw De Graaf van het CDA wees daar in haar betoog op 10 juni ook
op, we moeten verder zoeken naar alternatieven. We dienen dan ook graag de motie over de
Energiemix mede in.
De Diemense VVD zal dus helaas tegen de voordracht van het College van 20 april 2021 moeten
stemmen. We zijn met name tegen de kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige
windenergie.
Ook al wordt het voorliggende voorstel van het College aangenomen dringen wij er bij de wethouder
op aan, hetgeen hij overigens al eerder heeft toegezegd, om goed in contact en in gesprek te blijven
met onze buurgemeenten, zodat onze buren ook rekening met ons zullen houden bij mogelijke
zoeklocaties of plaatsing van windmolens.
De voorgestelde amendementen doen een poging wat scherpe kantjes zo hier en daar weg te
nemen, maar dit gaat de Diemense VVD niet ver genoeg.
De motie (2.1) over het in gesprek blijven en manege De eenhoorn niet belemmeren vinden we
overbodig. In gesprek blijven behoort de gemeente/de wethouder gewoon altijd te doen. Bij
stemming zullen we voor stemmen.
De motie over de zonneladder (2.2) dienen wij graag mede in, evenals de motie over de energiemix.
De motie over Lokaal Eigendom vinden wij overbodig.
De motie van de Onafhankelijke Partij over het burgerberaad tekenen we mee. Hiermede kan een
nieuwe impuls worden gegeven aan werkelijke participatie.
Bij de motie over de Klimaatklok volgen we het pré-advies van de wethouder, die deze motie feitelijk
ontraadt. We zullen dus tegen stemmen.
De laat ingediende motie van Ons Diemen over het beperken van een zoekgebied voor zonne energie
(Behoud ecologische verbinding Gooiseweg S112) steunen we niet. We willen vooralsnog voor zonne
energie zoekgebieden geen beperkingen stellen.
Tot zover.
Bert Timmer, fractie Diemense VVD

