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Geachte heer Weidema,
Naar aanleiding van uw e-mail van 1 december 20L4, waarin u het college vraagt naar haar
visie over de plaatsing van windturbines en de mogelijke effecten op de milieusituatie, delen

wij u graag het volgende mee.
Het onderwerp luchtkwaliteit staat al enige jaren hoog op de politieke agenda. Zowel bij het
college van gemeente Velsen als bij de overig lJmondgemeenten. In het Platform Milieu en
Gezondheid, waarin de wethouders gezondheid en milieu zitting hebben, staat het onderwerp
bovenaan op de agenda. Vanuit dit platform is in 2012 een Visie luchtkwaliteit llmond
opgesteld met als voornaamste ambitie een verbetering van de luchtkwaliteit in de llmond
en een balans in de economische ontwikkeling en milieubelasting.

In het kader van het project "Herstructurering wind op land" is in opdracht van Provinciale
Staten op plan-MER-niveau de milieugevolgen globaal in kaart gebracht. In o.a. de Paftiële
herziening structuurvisie Noord-Holland en de Provinciale Ruimtelijke Verordening zijn de
provinciale beleidskeuzes verder uitgewerkt. De provincie Noord-Holland is het bevoegd
gezagt de gemeente Velsen is in dit traject wettelijk adviseur.
Op dit moment is een principeverzoek ingediend bij de provincie Noord-Holland voor de
plaatsing van windturbines. De provincie Noord-Holland, bepaalt uiteindelijk of een Milieu

Effect Rappoftage (MER) moet worden opgesteld. Als kan worden aangetoond dat de eftecten
van de te plaatsen windturbines op het milieu beperkt zijn, kan worden besloten dat een
MER studie niet nodig is. Fijn stof is geen toetsingscriterium.
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Door de contacten met de omgeving is fijn stof wel naar voren gekomen als locatie specifiek
gegeven. Dit hebben de initiatiefnemers (Windpark Ilmond/Eneco) dan ook omschreven in
het principeverzoek.
Gezien de gebiedskenmerken, ook al hebben windturbines op zichzelf geen invloed op de
luchtkwaliteit, zal Windpark IJmond/Eneco de concrete gevolgen voor luchtkwaliteit op
immissieniveau in kaaft brengen. Tot nu toe is nog weinig bekend over eventuele effecten
van windturbines op fijn stof in een situatie zoals in Velsen-Noord. Indien de provincie
specifiek zorgen heeft over fijn stof op de locatie Noordersluisweg zal Windpark
IJmond/Eneco middels onderzoek moeten aantonen dat de effecten minimaal zijn of dat er
maatregelen te nemen zijn.
Omgevingsdienst lJmond zal, namens het college van Velsen, deze ontwikkelingen volgen.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen kunt u

contact opnemen met mevrouw Van Vuren of mevrouw Velthuis
Hoogachtend,

h

namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente Velsen,

.4.
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