Aan:

de gemeenteraad van Amsterdam
Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit
en Duurzaamheid (MLD)
Datum: 1 maart 2019

Onderwerp: Voorstel Windturbine “de Prinsengrachtmolen”
Geachte commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid, geachte griffie,
Hierbij verzoek ik u deze brief in te brengen in uw commissievergadering van 18 april a.s.
Met het onlangs gepresenteerde Klimaatakkoord wordt steeds duidelijker dat de energie transitie ons
allemaal zal raken. Het bestuur van Amsterdam draagt deze klimaatmaatregelen een warm hart toe.
NederWind draagt graag bij aan de transitie naar een CO2-arme samenleving en legt daarom het
volgende voorstel voor aan de gemeenteraad van Amsterdam: Windturbine “de Prinsengrachtmolen”.
Hierbij verzoek ik de Amsterdamse Gemeenteraad om in te stemmen met het principe van plaatsing
van deze windturbine. Uiteraard zal definitieve instemming afhankelijk zijn van definitief
detailontwerp en alle te doorlopen procedures.
Windturbine
De windturbine wordt gesitueerd in de Prinsengracht, ter hoogte van Prinsengracht 847, aan de
zuidkant van de gracht enige meters van de kant, zodanig dat het scheepvaartverkeer er geen hinder
van ondervindt (zie kaart).
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Historie en toekomst
De windturbine symboliseert de toekomst te
midden van de Amsterdamse historie. Waar
Venetië is verworden tot een museumstad, wil
Amsterdam een levende stad zijn, waarin
verleden en toekomst samenkomen. Deze
windturbine zal één van de tekenen zijn van
Amsterdam als levende stad.
Icoon
Deze windturbine zal een nieuw icoon zijn in de
stad. In lijn met de Amsterdamse traditie was het
oorspronkelijk de bedoeling om het opschrift
-Ixamxaxwindmillte
plaatsen.
Omdat
recentelijk het gemeentebestuur een minder
individualistische koers is gaan varen hebben we
dit vervangen door -We_are_a_windmill-,
waarmee de verbinding tussen dit icoon en de
gehele
Amsterdamse
bevolking
wordt
benadrukt.
Draagvlak
Met een bevolking binnen de grachtengordel, die
in groten getale heeft gestemd op partijen als
GroenLinks en D66, die de energietransitie hoog
in het vaandel hebben staan, is het draagvlak in
de buurt gewaarborgd. De windturbine is
gesitueerd recht tegenover de woning van Ed
Nijpels. Als voorzitter van het Klimaatberaad zal
hij met zijn enthousiasme voor windmolens
zeker de buurt mee krijgen. Dat de burgemeester
van Amsterdam één van de prominenten is van
GroenLinks, zal ook zeker helpen het draagvlak te
vergroten.
Solidariteit
Te zeer is de laatste tijd het beeld ontstaan van een witte wijn sippende grachtengordelelite, die de
burgers in het land opzadelt met haar groene plannen. Door instemming met de bouw van deze
windturbine kan de Amsterdamse grachtengordel haar solidariteit tonen met de bevolking in de
Veenkoloniën, de Rijnmond en vele andere gebieden in Nederland, waar de leefomgeving sterk wordt
aangetast door de energietransitie.
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Tot slot
Samenvattend hoop ik dat bovenstaande overwegingen voldoende zullen zijn voor u, als
gemeenteraad, om in te stemmen met het principe van de plaatsing van dit sieraad voor de stad, een
nieuw Amsterdams icoon: de Prinsengrachtmolen.
Met vriendelijke groet,
Kees Pieters
E info@nederwind.nl
W www.nederwind.nl
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