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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), Leo
Aardenburg (V-N), Hans
van Engelenburg (Prov
NH)

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

Agenda:
- koffie & thee halen, opening
- Update project
o vergunningsaanvraag doornemen
o onderzoeken doorlopen
o reactie Omgevingsdienst ihkv PRV vereisten
o stand van zaken woonbootbewoners
o vervolgtraject doornemen
- afstemmen vervolg werkgroep
- rondvraag & afsluiting
Opening
Anne Melchers heet alle aanwezigen welkom. Jan Stam en Vera van Vuuren hebben aangegeven
verhinderd te zijn. Jos Kortekaas en Willem Uijttenbogaard zijn tevens afwezig.
Update project
 vergunningsaanvraag doornemen
De aanvraag omgevingsvergunning is 13 mei ingediend bij de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied (NZKG). De aanvraag is in lijn met de eerder bekende onderzoeken.
Er is een vergunning aangevraagd aan de hand van drie voorbeeldturbines, waarbij de
ruimtelijk grootste turbine de Senvion N117 op 120 meter ashoogte is. Nu nog ontbrekende
stukken zijn de fundatietekeningen (hiervoor moesten sonderingen worden gedaan, is
afgelopen weken gedaan) en de eindrapportage van het Flora & Fauna onderzoek. Beide
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elementen zullen ruim voor september afgerond zijn. Bij de vergunningsaanvraag zijn
meerdere bijlagen toegevoegd, waaronder technische specificaties van de turbines,
explosieven en archeologisch onderzoek. De werkgroep geeft aan nu geen interesse te
hebben in deze stukken. Deze stukken mogen ook later opgevraagd worden.
onderzoeken doorlopen
De voor de omgeving meest relevante onderzoeksresultaten zijn op de site geplaatst. Dit
betreft Externe Veiligheid, fijnstof en geluid & slagschaduw. Het Flora & Fauna onderzoek zal
eind juli afgerond worden. Zodra deze definitief is, wordt ook deze op de site geplaatst.
reactie Omgevingsdienst NZKG ihkv PRV vereisten
De Omgevingsdienst NZKG heeft de aanvraag in goede orde ontvangen. In hun reactie geven
ze aan dat windpark Spuisluis aan alle PRV vereisten (6 op een rij, 12 saneringsturbines
inbrengen, 600 meter afstand tot gevoelige objecten) voldoen. Inhoudelijk zijn er wel enkele
opmerkingen gemaakt over het complementeren/dieper uitwerken van stukken.
Vervolgtraject
Als het goed is heeft de Omgevingsdienst NZKG inmiddels bepaald welke aanvragen voldoen
aan de PRV eisen. Er zijn erg veel aanvragen ontvangen, echter lang niet alle projecten
voldoen aan de criteria. In juli zal de commissie Ruimte van de Provinciale Staten bepalen
voor hoeveel MW vermogen er nu een PRV-proof aanvraag ligt. Indien dit de behoefte
overschrijft, zal er een ruimtelijke afweging gemaakt worden. De initiatieven in het zoekgebied
Noorzeekanaal krijgen dan voorrang. In september zal er door Gedeputeerde Staten een
besluit worden genomen welke vergunningen in behandeling worden genomen, waarna de 6
maanden behandeltijd ingaat. De periode voor zienswijzen komt aan het einde van de
procedure, naar verwachting januari/februari 2017. De omgeving zal van dit moment op de
hoogte worden gebracht.

Update woonbootbewoners
Bij de aanvraag omgevingsvergunning hebben Eneco en Windpark IJmond een speciale bijlage over
de woonboten toegevoegd. De basis hiervoor was de notitie zoals eerder met de woonbootbewoners
is gedeeld, waarin een juridische analyse is gemaakt van de status van de woonboten. Deze is
aangevuld met een omschrijving van de effecten van het windpark op de woonboten en onze voorkeur
voor een oplossingsrichting. Op basis van de gesprekken die de initiatiefnemers met de
woonbootbewoners hebben gevoerd is voor de meesten het verhuizen naar een minimaal
gelijkwaardige ligplaats met een onomstreden legale status de beste oplossing. Om deze oplossing te
bereiken, zijn de initiatiefnemers afhankelijk van de medewerking van andere partijen. De gemeente,
RWS en provincie zijn momenteel met elkaar in gesprek over de aanwezigheid van de woonboten.
Hier wordt milieubreed naar gekeken: niet alleen het windpark heeft effect op de woonboten, maar er
wordt ook gekeken naar zaken zoals scheepvaart, industriële activiteiten en activiteiten rondom het
gemaal. Dit overleg gaat verschillende oplossingen uitwerken om te kijken wat hier de voor- en
nadelen van zijn. De initiatiefnemers van windpark Spuisluis zijn niet bij deze gesprekken betrokken.
Dat zal waarschijnlijk in een later stadium wel gebeuren, en het lijkt ons logisch dat hetzelfde voor de
woonbootbewoners geldt. Zij moeten uiteraard onderdeel zijn van de oplossing.
Het is nu niet duidelijk of er voor 2019 (moment bouw) een oplossing is. Indien de situatie ongewijzigd
is ten tijde van de bouw van het windpark, zullen de woonbootbewoners vanuit burenrelatie met het
windpark beschouwd worden als ‘normale’ woningen en eenzelfde pakket compenserende
maatregelen aangeboden krijgen als Eneco dat bij dichtbijgelegen woningen bij andere windparken
doet. De effecten van een windpark zullen daarmee niet volledig worden weggenomen, maar in
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gesprekken met de woonbootbewoners zal bepaald worden hoe de overlast zoveel mogelijk wordt
beperkt.
Vervolg werkgroep
De komende periode is er weinig input vanuit de omgeving nodig. De politiek is nu aan zet. Dat zorgt
ervoor dat de behoefte tot een volgende bijeenkomst nu niet te voorspellen is. We zetten het overleg
daarom nu in pauzestand. Via de nieuwsbrief worden relevante zaken gedeeld met de omgeving en de
lijnen blijven we open. Als de werkgroep of initiatiefnemers behoefte hebben aan een bijeenkomst,
maken we daarvoor een afsprak. We verwachten nu dat het najaar een logisch moment om weer
samen te komen.
Wat verder ter tafel komt


in september is er in de gemeenteraad het agendapunt voor de stapeling van milieueffecten
oa naar aanleiding van de twee windparkinitiatieven

Actiepunten
Nr
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Deadline

01

Notulen, rapporten en participatieplan
toesturen
Informeren Dick & Anne over vergadering
gemeenteraad

Anne Melchers

7-7-2016

Peter Stam

September
2016

Besloten door

Datum

02
03

Besluiten
Nr

Besluit

01
02

Volgende vergadering: Waarschijnlijk in najaar 2016 gezien behandeling vergunning.

