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Datum

16 januari 2015
SPUI_MOM_werkgroep
Vervolgoverleg WP Spuisluis

Naam

Kenmerk
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Afdeling
Telefoon
Kopie aan

Aanwezigen

Afwezigen
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Anne Melchers
Eneco Wind WOL
06 11 034 845
Johan Zwakman (IJm-N),
Bas van Gent (V-Z), Wil
Stek (V-Z), Jacco
Rodenburg (Prov NH),
mw Brands (Sluiseiland)

Jos Kortekaas - bewoner Velsen Noord
Peter Stam – bewoner Velsen Noord, tevens gemeenteraadslid Velsen
Arthur Weeber – bewoner Velsen Zuid
Willem Uijttenbogaard – bewoner Velsen Zuid
Dirk Weidema – bewoner IJmuiden Noord
Jan Stam – bewoner IJmuiden Noord
Dick Spiering – ontwikkelaar - Windpark IJmond
Karin de Backer – sr. communicatie adviseur – Eneco
Anne Melchers – ontwikkelaar - Eneco
Joke Sieraad – bewoonster IJmuiden-Noord
Vera van Vuuren – sr. medewerker milieu - Milieudienst IJmond

Agenda:
• Opening
• Voorstellen aanwezigen (naam, wijk, waarom aangemeld)
• Delen verwachtingen
• Verwachting provincie Noord-Holland: gebiedsatelier
• Hoe proces inkleden, hoe vaak vergaderen, totale tijdsbesteding, koppeling met omgeving,
welke onderwerpen behandelen
• Welke
De werkgroep is samengesteld naar aanleiding van de oproep in de wijkplatforms. Er is een goede mix
van bewoners samen gebracht. De bewoners van de zogenoemde Spuisluishuisjes zijn benaderd,
mevrouw Brands van de Stichting “wijkcomité Sluiseiland” heeft laten weten dat zij niet willen
deelnemen in de werkgroep. Naast de vandaag aanwezige bewoners zal Vera van Vuuren van de
Milieudienst IJmond en sprekend mede namens de gemeente Velsen deelnemen in de werkgroep. Met
Tata Steel, ENCI, Crown van Gelder en Rijkswaterstaat (beheerder landtong) is gesproken over de
werkgroep. Zij zijn uitgenodigd voor de werkgroep en de excursie, maar hebben aangegeven dat zij
hier niet altijd tijd voor kunnen vrijmaken. Indien er voor hen relevante zaken worden behandeld,
komen zij wel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Tata Steel in combinatie met het onderwerp
fijnstof/turbulentie.
De werkgroep wil voornamelijk goed geinformeerd worden over de voorgang in het project, de
onderzoeken die gedaan moeten worden en de procedures die gevolgd worden. De initiatiefnemers
verwachten van de bewoners in de werkgroep dat zij betrokken zijn bij het onderwerp, dat zij hetgeen
er besproken wordt ook vertalen naar de bewoners en dat zij ‘medeonderzoeker’ zijn op de diversie
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vraagstukken. Eneco en Windpark IJmond nemen het voortouw door onderwerpen aan te dragen, een
onderzoeksvraag te formuleren en onderzoeksbureaus voor te stellen. Op al deze punten staan ze
openen voor input van de omgeving. Uiteraard zijn er wel enkele uitgangspunten: het
onderzoekbureau moet geaccepteerd zijn door het bevoegd gezag, en het is belangrijk om naar de
kosten van de dienstverlening te kijken. Het doel moet zijn dat de zorgen en vragen van de omgeving
meegenomen worden in de onderzoeken, men de methode van onderzoek en de uitkomsten begrijpt,
en wel op een zodanig niveau dat het op minimaal een ‘Jip & Janneke’ niveau naar de omgeving kan
worden uitgelegd. Hiertoe zijn initiatiefnemers bereid extra geld uit te geven in de onderzoeksfase,
zodat de experts hun onderzoeksresultaten kunnen toelichten aan de werkgroep.
Verwachting provincie Noord-Holland: gebiedsatelier
Het houden van gebiedsatelier is een vereiste voor ontwikkelaars. De provincie Noord-Holland heeft
nog geen formele eisen gesteld aan de gebiedsateliers. De werkgroep, zoals deze vandaag samen is
gekomen, zal onderdeel uitmaken van het gebiedsatelier. Het wordt aangevuld met andere
deelnemers zoals bijvoorbeeld de provincie, de gemeente Velsen/Milieudienst IJmond, omliggende
bedrijven, belangenverenigingen of energiecoöperaties.
Welke onderwerpen bespreken
In de werkgroep zullen verschillende onderwerpen besproken worden. Hieronder een toelichting per
punt:
o

o
o

o
o
o
o

o
o

Fijnstof i.c.m. turbulentie  KEMA ( nu DNV GL genaamd ) heeft onderzoeken
gedaan in Harlingen en Apeldoorn op dit vlak. Het is volgens de huidige normen geen
directe onderzoeksvraag, maar wel de nr. 1 vraag vanuit de omgeving (specifiek de
bewoners en Tata Steel).
Planschade  een onderzoek naar het effect van het windpark op de waarde van
woningen in de directe omgeving.
Geluid, inclusief cumulatief geluid  geluid van de windturbines is een
vergunningseis, de cumulatieve effecten niet. Dit is door vragen vanuit de omgeving
wel een gewenst onderzoeksvraagstuk.
Slagschaduw  vereist voor vergunning.
Externe veiligheid  vereist voor vergunning, met name van belang voor Tata Steel,
RWS en Crown van Gelder.
Visualisatie  voorstelling maken van windturbines in het landschap, vanuit
verschillende gezichtspunten.
Participatie/compensatie  Indien het park er komt, zullen we voor 20 jaar buren zijn.
We willen waar mogelijk ook een goede buurman zijn. Een windpark kan ook lusten
met zich meebrengen. Vanuit de NWEA gedragscode hanteren we een financiële
bijdrage aan de omgeving tussen de € 0,40 en 0,50 euro/MWh, grofweg € 3.000 per
windturbine per jaar. Daarnaast willen we ook de mogelijkheid verkennen om
Velsenaren een stukje windmolen te laten kopen, middels aandelen of obligaties.
Eneco heeft hier een ruime ervaring in.
Ecologie  is een vergunningsvereiste, maar is gezien de industriële omgeving waar
ontwikkeld wordt geen grote zorg bij de werkgroep.
Het is goed mogelijk dat er onderwerpen toegevoegd gaan worden aan dit lijstje!
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Procesafspraken werkgroep:
Op dit moment zijn nog veel zaken onduidelijk. De precieze invulling van de gebiedsateliers kan leiden
tot veranderingen in het huidige proces. De werkgroep zal als ‘medeonderzoeker’ fungeren, zoals dit
uit de verwachtingen naar voren is gekomen. Voor nu is afgesproken dat de werkgroep op behoefte
samen komt. De ontwikkelaars moeten eerst met RWS en Tata Steel bepalen op welke posities de
turbines gebouwd kunnen worden. Indien die locaties ‘definitief’ zijn, kunnen de onderzoeken
plaatsvinden. We verwachten over twee maanden de volgende afspraak te maken. Op dat moment
kunnen we waarschijnlijk concreter invulling geven aan de afspraken.
De in de werkgroep aanwezige bewoners hebben regelmatig contact met de ontwikkelaars. Gezien de
sterke koppeling met de wijkplatforms zal informatieuitwisseling van nature vanuit hen plaatsvinden.
De ontwikkelaars zijn uiteraard bereid om op verzoek aan vergaderingen deel te nemen. In een later
stadium – wanneer de locaties meer concreet zijn – zal waarschijnlijk ook een inloopavond
georganiseerd worden door de ontwikkelaars, waar de werkgroep dan ook aan deelneemt. De
klankbordgroep functioneert als schil om de werkgroep heen. Zij bestaat uit geïnteresseerde burgers
die tevens geïnformeerd worden over alle ontwikkelingen. Zij kunnen hun reacties delen met de
werkgroep of direct met de ontwikkelaars. Gedurende het proces is het mogelijk dat er nieuwe partijen
aansluiten bij de werk- of klankbordgroep.
Alle afspraken rondom de werkgroep zullen in een procesparticipatieplan vastgelegd worden. Het is de
verwachting dat dit eind Q1 2015 gebeurt.
Actiepunten
Nr

Actiepunt

Actiehouder

Deadline

01

Toesturen principe verzoek en bijlagen aan
werkgroep
Maken procesparticipatieplan

Anne Melchers

19-01-2015

Karin de Backer

31-03-2015

02

Besluiten
Nr

Besluit

Besloten door

Datum

01

De werkgroep wordt ‘medeonderzoeker’

initatiefnemers

16-01-2015

