Bijeenkomst 10 oktober 2019
Aanwezig: Joke Sierraad, Dirk Weidema, Richard van Hardeveld, Martijn, Marc de Bruin, Karin de
Backer, Jos Kortekaas
Agenda
Welkom
Gestart wordt met een voorstelrondje. Richard is vanuit de gemeente aangesloten hij heeft de rol van
Anna Ankoné overgenomen. Hij werkt voor het team dat zich bezig houdt met duurzaamheid en
klimaat. Energietransitie en klimaatadaptatie zijn ondergebracht in dit team. Joke en Dirk geven aan
niet langer lid te zijn van het wijkplatform. Dick Spiering kon er helaas niet bij zijn vanavond. Vera van
Vuuren heeft zich afgemeld, ze heeft input gegeven op de stukken die gedeeld wordt.
Vragen | Opmerkingen n.a.v. vorige vergadering
Wat is de positie van de wijkplatformen, is de vraag die gesteld wordt door Dirk. Anne heeft de groep
in de beginfase van de ontwikkeling van het windpark opgezet om samen onderzoek te doen naar
verschillende effecten van het windpark. Nu de vergunning verstrekt is wil Windpark Spuisluis ook
gezamenlijk onderzoeken/bespreken wat de een juiste format voor het Gebiedsfonds is. Vanwege de
inzet en betrokkenheid van de klankbordgroep leden is hen gevraagd hierover mee te denken omdat
dit tevens onderdeel van de ontwikkeling van het windpark is. Daarnaast is hen voorgelegd of er
personen konden toetreden, dit hebben de klankbordgroep leden naast zich neergelegd.
Dirk onderhoudt het contact met de vereniging van de IJmuider Straatweg, deze leden betalen
contributie. Dirk geeft aan als belang te hebben om een stem te hebben in de besteding van de gelden.
Dit punt wordt later verder besproken.
Update windpark Spuisluis
Marc geeft aan dat er twee collega’s afscheid hebben genomen. Arjan Hamoen wordt bouwmanager
van het project. Marc blijft contactpersoon tot operationele fase.
We hebben de offertes van de turbineleveranciers en de netaansluiting binnen gekregen. De
levertijden vallen erg tegen waardoor de start van de bouw gepland is in Q2/Q3 2021 gepland is. De
levertijd voor turbines is ongeveer 24 maanden, je begint zo’n 4 a 5 maanden voor de levering van de
turbines aan de werkzaamheden zoals het aanleggen van de funderingen en de wegen. Martijn vraagt
hoe lang het duurt voordat een turbine geplaatst wordt. Idealiter kan in 1 week een turbine geheel
gebouwd worden. De vraag wordt gesteld of alle locaties bereikbaar zijn met een kraan. Marc geeft
aan een kraan erg klein afgebroken kan worden. Martijn geeft aan hij nieuwsgierig is naar de specifieke
locatie en dat hij van Crown van Gelder hoorde dat er wellicht een turbine daar zou komen. Er wordt
toegelicht dat hier ooit een turbine gepland was en dat deze is vervallen in verband met de pont en de
achterliggende woonwijk.
Als de planning gehaald wordt kan er vanaf eerste kwartaal 2022 de eerste stroom geproduceerd
worden. Richard vraagt naar de netverzwaring, Marc geeft aan dat er geen netverzwaring nodig is,
maar dat er wel kabels aangelegd moeten worden. Deze planning past in de planning van de realisatie
van het windpark.

Fondscriteria
Eneco wil dat het geld besteedt wordt aan duurzame en maatschappelijke initiatieven. Vanuit de
gedragscode Wind op Land (NWEA) wordt voorgeschreven dat er een bedrag van 0,4 – 0,5 MWh
besteedt wordt aan een gebiedsgebonden bijdrage. Gebiedsfonds in Friesland bestaat niet uit
bewoners.
We verwachten 75.000 MWh per jaar te produceren, dat betekent een bijdrage tussen de 30.000 en
37.500 per jaar. Het gebiedsfonds gaat in Q1 2023 uitkeren. Voorkeur lijkt uit te gaan naar het bedrag
achteraf precies beschikbaar te stellen en dat pas initiatieven te gaan werven.
Aanvraagprocedure
Marc ligt procedure toe. Een aanvrager dient aanvraag in bij de selectiecommissie. Deze commissie
beoordeelt aanvragen op basis van de fondscriteria. Dit is vanuit het windpark op basis van vertrouwen
maar ook op basis van goede afspraken.
Gevraagd wordt naar de verkoop van Eneco. Geduid wordt dat overnamepartij einde van het jaar
bekend is en dat de overname halverwege volgend jaar het proces is afgerond.
Selectiecommissie zou bestaan uit 3 of 5 personen, het wordt geen rechtspersoon met een bestuur,
secretaris etc. Aangegeven wordt dat het een stuk makkelijker wordt. Het liefst mensen uit de directe
omgeving met een maatschappelijke functie.
Hoe selecteer je de selectiecommissie?
Dirk geeft aan dat je een oproep kunt doen in de Jutter, maar dat je het wellicht ook via de Rotary kunt
doen. Lijkt goed dat er een proces gemaakt wordt en dat windpark Spuisluis de selectiecommissie
selecteert. De volgende verdeling wordt gehanteerd:
a) 1 van Gemeente Velsen
b) 1 van Energiek Velsen uit Velsen
c) 3 bewoners; Velsen Noord, IJmuiden Noord, Velsen Zuid
Procedures moeten uitgewerkt worden samen met de selectiecommissie. Gevraagd wordt of er
ondersteuning is vanuit Eneco. Uitgelegd wordt dat er vanuit Eneco voorbeelden zijn vanuit andere
fondsen.
Grondgebied: IJmondregio, bij overtekening wordt er gestart met initiatieven die het dichtbij de
windmolen liggen. Dirk geeft aan dat hij zich hier in kan vinden. Het eerste selectiepunt is dat er
gekeken moet worden of het aan de fondscriteria voldoet.
Opgemerkt wordt dat er bedrijf genoemd wordt, graag aanpassen en de Eigen bijdrage qua geld komt
te vervallen in de criteria.
Periode; moet worden bepaald in samenwerking met de selectiecommissie. Voorkeur is jaarlijks.
Reacties achterban
Jos vertegenwoordigt het wijkplatform Velsen Noord. Joke en Dirk zijn niet meer actief in het
Wijkplatform IJmuiden Noord
Communicatie naar achterliggende gebieden is een aandachtspunt, zij krijgen geen communicatie via
wijkplatformen. De Jutter en Hofgeest bestrijken heel Velsen. Marc heeft het met Anne over gehad
dat de gemeente zorgt dat het breder gecommuniceerd wordt. Men moet kunnen reageren. Advies is

om het te koppelen aan de webpagina van windpark Spuisluis. Wijkplatform IJmuiderstraatweg heeft
aangegeven dat ze geen input willen geven.
Vraag wordt gesteld hoe we kunnen borgen dat de Velsenaren zich gehoord voelen met betrekking tot
het vaststellen van de fondscriteria. Wijkteam zou hiervoor een ingang kunnen zijn, daarnaast kunnen
we de fondscriteria schriftelijk toetsen via bijvoorbeeld de gemeentelijke pagina.
Selectiecommissie pas samenstellen als het windpark operationeel is.
Aanpassen van spelregels liggen bij windpark Spuisluis. Zittingsduur bepalen.
Vervolgstappen & Planning
Uitkering fonds Q1 2023.
Dirk stelt de vraag of we last hebben van de selectieve onttrekking. Marc geeft aan dat we hier geen
last van hebben. Door de bouw van de nieuwe sluis komt er meer zout binnen, tussen windturbine 4
en 5 komt een dam met zinkers waarmee ze het zoute water af kunnen zuigen.
Marc en Karin; kijken de fondscriteria na, zorgen voor een goede opmaak. Voor einde van het jaar
rondsturen naar de werkgroep. Daarna worden de fondscriteria samen met de notulen rondgestuurd.
Vervolgens komen de notulen op de website.
Voor de exacte uitwerking van de verspreiding werken Karin en Marc begin volgend jaar een werkwijze
uit, die besproken wordt met Richard en gedeeld met de Klankbordgroep. In hoofdlijnen is besproken
dat de fondscriteria loop van volgend jaar uitgezet op de social media pagina’s van de gemeente zodat
mensen erop kunnen reageren. De wijkplatformen worden door Windpark Spuisluis benaderd via de
mail en de criteria worden op de website van Windpark Spuisluis gezet. Op deze wijze heeft een ieder
heeft een korte periode om input te geven waarna de resultaten via de mail gedeeld worden met de
Klankbordgroep.
Rondom de periode van het hijsen van de windturbines wordt een uitvraag gedaan om leden van de
selectiecommissie te selecteren, zodat de commissie geïnstalleerd is bij de operationele fase.
Rondvraag
Alles is besproken.
Actiepunten
1.
2.
3.
4.

Karin; rondsturen aanvraagformulier Eneco Luchterduinen
Karin; rondsturen link naar de app, app toevoegen
Marc en Karin; bijwerken fondscriteria en rondsturen voor het einde van het jaar.
Marc, Karin en Richard; loop van 2020 afspraak maken t.b.v. verspreiding/publicatie
fondscriteria
5. Marc en Karin; ten tijde van hijsen eerste turbine afspraak maken met Klankbordgroep

