
 

INSPRAAK “Wij krijgen Kippen”  
‘Lest Best’: van Participatie naar Partnerschap in “Wij krijgen Wind(st)”?  
 
 
Geacht College, geachte raadsleden,  
 
Mijn naam is Anne Stijkel van ‘Wij krijgen Kippen’. Ik spreek hier namens verschillende organisaties van 
bewoners en bedrijven die zelf energie willen opwekken in Amsterdam, en dat deels al sinds jaar en dag doen. 
Daarbij moet u denken aan Cooperatie de Windvogel, De Windcentrale, Onze Energie, Amsterdam Energie, 
Olympisch Energie bedrijf i.o. etc. Sommigen van hun zullen zelf ook nog inspreken. Namens hun allen hebben 
wij in mei jl. ook een zienswijze ingediend (de laatste in het document ‘nota van beantwoording zienswijzen: nr. 
2.48) en welke uiteraard ook beantwoord is. 
 
Allereerst willen wij het College complimenteren met de Windvisie die voor u ligt, ondanks de insteek van de 
provincie en haar besluit van gisteren: ‘NEE tegen alle wind in N-H’. Het College maakt de weg vrij voor een 
nieuwe tijd waarin bewoners en bedrijven in Amsterdam zelf hun eigen energie kunnen opwekken en ook van de 
opbrengsten kunnen genieten. Wij vragen de Commissie daarom ook nadrukkelijk om vóór deze Windvisie te 
stemmen om haar burgers en bedrijven deze mogelijkheid van zelfvoorziening te geven.  
 
“Wij krijgen Kippen”, een ambitieus 2-jarig doe- en leerproject, met 50 lokale duurzame energie initiatieven van 
bewoners en bedrijven, verbindt mensen met elkaar die zelf lokaal energie willen opwekken en zo ook willen 
bijdragen aan een schonere toekomst. De krachten gebundeld, hebben wij al vaak laten zien dat de burgers en 
lokale ondernemers van Amsterdam veel voor elkaar kunnen krijgen. Onze kracht is het verbinden van top-down 
en bottom-up energie ambitie en daadkracht, en die vervolgens kantelen in gelijkwaardigheid tot: ‘samen vooruit’. 
  
 Wij waarderen het dat in de Windvisie tenminste een eerste aanzet wordt gegeven dat de burgers en lokale 
ondernemers de positie krijgen om zelf te gaan investeren in de windmolens, al zien we dat in de besluiten NIET 
terugkomen, getuige voorliggend artikel 3d, inzake participatie. Terwijl het juist de burgers en lokale ondernemers 
zouden moeten zijn die NU kunnen zorgen voor draagvlak. Het zijn ook de Amsterdammers die met windmolens 
geconfronteerd worden. Wij vinden dat de voordelen ook bij de Amsterdammers terecht moeten komen. Zo breng 
je de lusten en de lasten eerlijk bij elkaar. Als de gemeente wil dat het vervolgproces van de Windvisie echt 
succesvol wordt, dan moet de gemeente ook ‘B’ zeggen en de Amsterdammers aan zet laten. Ik roep de 
commisie en de gemeenteraad op om de Amsterdammers, de eindgebruikers van de stroom - zijnde bewoners, 
bedrijven en uzelf als organisatie - ook de initiatiefnemers van de windmolens te laten zijn. Maak er ECHTE 
Amsterdamse windmolens van, zodat u niet uw eigen weerstand creëert. Over de tekst van een eventuele motie 
denk ik graag met u mee. 
 
In die motie is het belangrijk dat het huidige punt 3d geschrapt wordt en omgebogen naar het juist zo snel 
mogelijk de eindgebruikers van energie in Amsterdam een duidelijke en heldere rol te geven in dit proces. De rol 
die de gemeente zelf wil nemen: vergunning voorbereiding en verlening, werkt uiteraard heel faciliterend. Zo 
bereik je een invulling die uitstraalt dat iedereen, de gemeente, de marktpartijen, en bewoners en bedrijven in 
wederkerigheid, gelijkwaardigheid en vertrouwen dit project en haar (leer)proces tot een succes willen maken. Dit 
voorkomt ook dat de windmolens gezien worden als een prestige project van het College, of als een project van 
investeerders en grote energiebedrijven, waarin we geld uit de regio weg zien vloeien, in plaats van als echt een 
project van, voor en door de Amsterdammers. Eindgebruikers van windenergie anno 2012 willen NU al aan het 
roer, in plaats van het sluitstuk van de reis te zijn in 2014 en verder! Maak ook vanaf het begin de kansen van het 
verkrijgen van de windmolens duidelijk. Als burgers en bedrijven hun sociale en financiële kracht inzetten om 
samen met de gemeente dit project tot een succes te maken dan mag niet het risico boven hun hoofd hangen dat 
zij de komende twee jaar hun tijd en energie in een project stoppen waar aan het eind de teller weer op nul staat 
en zij naast alle andere partijen mee moeten dingen in een tender.  
 
Ik sluit af:  
Namens actieve organisaties van bewoners en bedrijven van Amsterdam die zelf hun energie al opwekken of 
willen opwekken hopen wij van harte dat u deze Windvisie aanneemt, met de kanttekening dat de voorgestelde 
‘uitstel van besluitvorming over participatiemodellen’ in een motie omgebogen wordt in de richting van ‘de 
eindgebruiker aan het roer’. Wij bieden de gemeente Amsterdam al onze kennis, kunde en kracht aan om dit 
project gezamenlijk tot een succes te brengen. Als echte Partners in “Wij krijgen Wind(st)!”.  



Uit Nota van beantwoording Zienswijzen Ontwerp Wind 
visie en Plan MER: 2.48 (laatste blz., 42 en 43!) 
 

 
 
 
 
Over Wij krijgen Kippen: 
“Wij krijgen Kippen” is een 2-jarig doe- en leerproject met zo’n 50 initiatieven van bewoners, bedrijven en 
overheid in en om Amsterdam Zuid, om te komen tot innovatieve oplossingen om lokaal duurzaam energie op te 
wekken, en over deze proces- en systeeminnovaties te communiceren met andere gemeentes en andere actoren 
(zie http://www.wijkrijgenkippen.nl). Dit project is gefinancierd uit het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden 
(IKS) en loopt tot december 2012. Op 12/12/12 vieren we de oogst. 
 
Contactgegevens 
Dr. Anne Stijkel 
Projectleider Kennis in Actie  
Email: anne@wijkrijgenkippen.nl 
Tel: 0206972999 
 
 
 
 


