Bijeenkomst Spuisluis 13 februari 2019
Aanwezig: Dick Spiering, Anne Melchers, Marc de Bruijn, Alex Ouwens, Karin de Backer, Jos
Kortekaas, Floor Bal, Peter Stam,. Joost Kok, Frank Cornet, Martijn Mewe, Michael Herwijer, Dirk
Weidema, Joke Sierraad, Arthur Weber.

Welkom door Anne, Anne geeft aan dat Arthur later komt. Er volgt een introductierondje. Aanwezig
zijn:


















Anne Melchers; sinds 5 jaar ontwikkelaar van het windpark. De avond is georganiseerd op
vraag van de omgeving en om het project warm over te dragen aangezien Anne Eneco zal
verlaten.
Alex Ouwens; getrouwd, 3 kinderen, gewerkt bij Joulz, Stedin en sinds 8 jaar bij Eneco waar
hij onder andere windprojecten en zonprojecten ontwikkelt. Dit project is hem niet vreemd
aangezien hij al in een eerder stadium op de achtergrond betrokken geweest bij dit
windpark.
Marc de Bruin; projecten in Zuid-Holland woonachtig in Groningen. Schuift aan om Alex te
helpen.
Karin de Backer, communicatieadviseur en sinds de start van het project betrokken bij het
project.
Jos Kortekaas, lid van wijkplatform Velsen Noord, momenteel gepensioneerd, in het verleden
gewerkt bij Tata.
Dick Spiering; mede-initiatiefnemer.
Floor Bal, wethouder gemeente Velsen.
Peter Stam; raadslid gemeente Velsen. Peter feliciteert initiatiefnemers met het resultaat
maar geeft aan dat hij het verdrietig vindt dat de windmolens er komen. Hij kondigt aan dat
hij niet langer lid zal zijn van de werkgroep.
Joost Kok; voorzitter Energiek Velsen. Energiek Velsen zit zich in om lokaal te verduurzamen
met inwoners van de gemeente Velsen.
Frank Cornet; bestuur Energiek Velsen
Martijn Mewe, secretaris Energiek Velsen. Hebben mooie ambities om te verduurzamen en
door het klimaatakkoord lijken energiecorporaties daar ook een sleutelrol in te gaan spelen.
Michael Herwijer; werkt bij omgevingsdienst als projectleider energietransitie (vervangt
Vera).
Dirk Weidema, ooit afgevaardigde van wijkplatform IJmuiden Noord
Joke Sierraad; lid van wijkplatform IJmuiden Noord, Joke feliciteert de initiatiefnemers maar
geeft aan dat ze verdrietig is over het feit dat de windmolens er uiteindelijk gaan komen.

Deelnemers
Anne geeft aan dat er vanavond gesproken wordt over het gebiedsfonds. Ze geeft een toelichting
waarom juist deze deelnemers aan tafel zitten:


Werkgroep; hebben meegedaan in het technische deel in de technische vraagstukken die er
zijn, het is dan ook logisch dat ze meedoen in de gesprekken rondom het gebiedsfonds.






Energiek Velsen. De coöperatie streeft ernaar om participatie mogelijk te maken. Net voor
het indienen van de vergunningsaanvraag hebben Windpark IJmond en Eneco een
intentieovereenkomst afgesloten om financieel te participeren in het windpark. Eneco en
Energiek Velsen onderzochten afgelopen jaren wat er mogelijk is. Uit dit onderzoek kwam
naar voren dat een financieel product lastig te realiseren is. Omdat de doelstellingen van de
initiatiefnemers en Energiek Velsen op elkaar aansluiten is het logisch dat ze deelnemen in
het gesprek zodat we kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn.
Gemeente Velsen: goed om betrokken te zijn omdat het gebiedsfonds voor hun burgers
bedoeld is en zij weten waar behoeften liggen.
Initiatiefnemers; naast Windpark IJmond en Eneco zijn er ook de saneringspartners, zij
mogen in ruil voor de afspraken om molens te saneren (op te ruimen) eigenaar worden in
het windpark en praten ook mee over het gebiedsfonds.

Anne geeft aan dat er in de afgelopen weken twee verzoeken zijn geweest om mee te praten over
het gebiedsfonds. In overleg met de leden van de werkgroep is hier nee tegen gezegd. De reden
hiervoor is dat de mensen die vanavond aan tafel zitten de groep is die in eerste instantie iets van
het gebiedsfonds zou moeten vinden. De vraag wordt gesteld of Rijkswaterstaat en de Provincie
Noord-Holland ook niet vertegenwoordigd zouden moeten zijn voor het gebiedsfonds, aangezien zij
ook betrokken zijn bij dit initiatief. Anne legt uit dat het gebiedsfonds bestemd is voor de omgeving
en niet voor instanties als de Provincie en Rijkswaterstaat. Er wordt besloten om over dit vraagstuk
later op de avond hierover een afweging te maken.

Gebiedsfonds
Eneco is lid van NWEA. In de gedragscode die is opgesteld rondom windprojecten op land is
afgesproken om een bedrag van € 0,40 – 0,50 ter beschikking te stellen per opgewekte MWh per
jaar. Bij de vergunningsaanvraag is een participatieplan opgesteld waarin we hebben aangegeven
hebben om dit in een gebiedsfonds te storten. Windstudies laten zien dat we een productie kunnen
verwachten van ongeveer 70.000 MWh per jaar. In samenspraak met de omgeving wordt vorm
gegeven aan het gebiedsfonds, de initiatiefnemers nemen het uiteindelijke besluit over het fonds. De
vraag wordt gesteld hoe lang er geld gestort wordt in het gebiedsfonds. Anne geeft aan dat het gaat
over de opgewekte MWh,
Als voorbeelden worden de fondsen van besproken van windpark Houten en Eneco Luchterduinen.
DuurzaamheidsFonds Houten ontvangt een bijdrage van Eneco en de gemeente Houten. Er is een
onafhankelijke stichting opgericht met een onbezoldigd bestuur. Tijdens de oprichting zijn er kaders
meegegeven waaraan initiatieven moeten voldoen. Om de inwoners van Houten te mobiliseren en te
helpen om duurzame initiatieven te realiseren is er een werkgroep actief. Een keer per jaar is er een
vergadering tussen de gemeente Houten, Eneco en de stichting waarin besproken wordt hoe de
voortgang van de initiatieven is en aan welke initiatieven er geld toegekend is.
Eneco Luchterduinen Fonds keert iedere twee jaar € 90.000 uit aan initiatieven die:
-

Energiebesparen en/of
Duurzame energie opwekken en/of
De kustbeleving versterken

In de gemeenten Bloemendaal;, Katwijk, Noordwijk en Zandvoort. Eneco en Mitsubishi Corporation
voeren de regie over dit fonds. Dit betekent dat ze zelf initiatieven werven, toekennen en erop
toezien dat ze gerealiseerd worden.
Gebiedsfonds
Er is een participatieplan ingeleverd bij de vergunningsaanvraag. Dit participatieplan is door de
provincie als goed beoordeeld. We hebben hierin opgenomen dat het gebiedsfonds voor dit project
een bijdrage moet leveren aan de (sociale) verduurzaming. De vraag wordt gesteld wie de omgeving
is aangezien soms ook de 1200 meter grens wordt genoemd. Anne geeft aan dat dit criterium niet in
de vergunning is meegenomen. Het is dus vanuit de vergunning geen eis, we kunnen hierover van
gedachten wisselen.

Kaders
Er zijn een aantal kaders opgesteld waaraan de initiatieven van het gebiedsfonds moeten voldoen:
-

Stimuleren van duurzame en maatschappelijke initiatieven.
Inzicht in waaraan geld besteed wordt.
Mogelijkheid om afspraken te wijzigen als ze niet worden nagekomen.
Invloed aan wie daadwerkelijke uitkeringen plaatsvinden.
Niet te veel administratieve druk aan Eneco’s kant. Hier worden vragen over gesteld. Dick
geeft aan dat hij hierin wel een rol wil spelen.

Daarnaast spelen een aantal dilemma’s. De opmerking wordt gemaakt dat het oprichten van een
fonds niet nieuw moet zijn, dus hoe hebben we dat bij anderen geregeld? Anne vertelt dat het fonds
op deze manier nieuw is, omdat dit sinds het ondertekenen van de gedragscode één van de eerste
projecten is die gebouwd wordt. Er komen vanuit de groep verschillende ideeën voor de besteding:
-

-

beginnen in een kleinere cirkel en dan uit te breiden naar de bredere omgeving;
een deel voor de directe omgeving, een deel naar de gemeente en een deel naar de bredere
omgeving.
De gemeente werkt momenteel aan een warmtevisie. IJmuiden Noord is een bijzondere wijk
met veel particulier eigendom met oudere woningen. Het is de taak van de overheid om
mensen voor te lichten over de mogelijkheden, zou het fonds kunnen helpen om dit te
realiseren, bijvoorbeeld in de vorm van een energiecoach?
Er wordt aangegeven dat er weinig gemeentelijke gebouwen zijn die verduurzaamt kunnen
worden, maar dat er behoefte is op maatschappelijk/sociaal vlak. Als voorbeeld wordt het
plantsoen langs de IJmuiderstraatweg genoemd. Dat is een leempad dat glad wordt als het
gevroren heeft en dat niet voldoende verlicht is. Het fonds zou hier een bijdrage aan kunnen
leveren. Daarnaast wordt ook opknappen van speeltuinen genoemd. Wellicht dat het
Schipholfonds als inspiratie kan dienen.

Het idee is om Stichting Gebiedsfonds IJmuiden op te richten waarin het stichtingsbestuur bestaat uit
de wijkplatformen en een vertegenwoordiging vanuit het windpark Spuisluis.

Update van de planning
Eind dit jaar start aanleg wegen
Voorjaar 2020 start fundaties
Zomer 2020 start bouw turbines
Oktober 2020 start testfase
Eind 2020 windpark operationeel
Eerste mogelijke uitkering van het gebiedsfonds: één jaar na operationeel zijn, dus begin 2022

Vervolg
Anne vraagt of dit het moment is om het over het fonds te hebben en wie er mee moet praten. Er
wordt aangegeven dat het wenselijk is om de komende periode te gebruiken om de
randvoorwaarden en kaders neer te zetten. Het idee wordt geopperd om aan breed draagvlak te
werken, hetgeen de gemeente wil faciliteren. De afspraak wordt gemaakt dat de
Stap 1
Stap 2
Stap 3

Eerste voorzet voor het gebiedsfonds door windpark Spuisluis
Werkgroep bijeenkomst georganiseerd om dit concept door te spreken.
Werkgroepleden leggen uitwerking voor aan de achterban.

Tijdslijnen in juli eerste concept opsturen, na de zomervakantie eerste concept bespreken.

