Wijk aan Zee, 13 08 2018
Natuurcompensatie Net op Zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)

Visie Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee
Kern:
Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee doet hierbij het voorstel om, in het kader van een totaal
compensatieplan en in het bestek van Natuurcompensatie Net op Zee Hollandse Kust (noord) en
(west Alpha), de volgende maatregelen te treffen:
-

-

-

Optimale inpassing van de blijvend zichtbare bovengrondse installaties
o Te denken valt aan gedeeltelijke ingraving van de trafo
o Te denken valt aan maximaal zuidelijke positionering van de trafo
Versterking (overblijvende) natuur contouren rond Wijk aan Zee
o Te denken valt aan quasi natura2000 classificatie van natuurstrook Reijndersweg
o Te denken is van definitieve vrijwaring “Dorpsduinen” van bebouwing, ook niet aan
de randen
o Te denken valt aan quasi natura2000 classificatie van de nu braak liggende gronden
aansluitend aan Heliomare.
Dotatie aan een op Wijk aan Zee gericht regio fonds voor investeringen die nodig zijn voor
energietransitie en milieuherstel projecten. Met deze aanwending wordt de lokale bevolking
gecompenseerd voor de nadelige effecten van het Tennet aanlandings- en transformatie
project. Te denken is aan een bedrag van € 20 miljoen of meer.
o Er is een scala van projecten die hiervoor in aanmerking komen, waaronder lokaal
warmtenet, warmtewisselaars, isolatie, energieopwekking-opslag-distributie etc.
o Er is eventueel aansluiting te zoeken bij het regiofonds dat wordt ingericht door
Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee en Infinergy.

De eerste 2 punten spreken voor zich, en zijn een kwestie van fatsoen en verantwoorde uitvoering
van dergelijke projecten. We gaan nader op het derde punt in.

De Casus Wijk aan Zee
Wijk aan Zee wordt onevenredig benadeeld door milieubelastende activiteiten waarvan de
voordelen algemeen maatschappelijk Nederland betreffen. Tata, de nationale staalindustrie, de
Waterfabriek, diverse Noordzeegas- aanlanding en verwerkingsstations en het recent gegunde
Windpark Ferrum omknellen Wijk aan Zee aan de landzijde. Op zee is het Egmond Windpark een
doorn in het oog, en aan de horizon staat he Amalia Windpark vrij zeezicht in de weg.
De parallel met Groningen dringt zich op: Decennialang ge-exploreert voor de welvaart van
Nederland, maar lokaal nauwelijks tot geen voordelen. Laat dat niet in Wijk aan Zee gebeuren !. De
grens is bereikt zo niet overschreden.
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Al die activiteiten, en nu dus zeker ook het nieuwe Tennet aanlandings- en transformatie project
zullen ook moeten bijdragen aan compensatie in Wijk aan Zee. Maar wel op een verantwoorde
maatschappelijke wijze.
Wijk aan Zee
Wijk aan Zee telt 840 panden, zo’n 1290 adressen en heeft 2200 inwoners. De essentiële
infrastructuur (wegen, verlichting, riolering, telecommunicatie, groenvoorziening ) is in beheer van
de gemeente Beverwijk en is in het algemeen in goede staat. Er is geen glasvezel verbinding. Het
dorp heeft pittoreske elementen, maar de esthetische waarde is na 1950 door (ver)nieuwbouw
geweld aan gedaan.
Gelegen te midden van een van de grootste zware industriegebieden van Nederland, heeft het dorp
te maken met een relatief hoge belasting van stof (waaronder ongezond fijnstof), geluid en stank.
Deze belasting heeft naast andere leefbaarheidsaspecten een negatieve invloed op de
gezondheidsrisico’s.
De belangrijkste industrie die deze milieu belasting veroorzaakt is Tata Stee, de nationale
staalindustrie die een belangrijk element is in de Nederlandse economie.
De bevolkingsopbouw is ten opzichte van het Nederlands gemiddelde enigszins scheef. Er is in het
bijzonder een ondervertegenwoordiging van jongeren (28% van de huishoudens heeft kinderen, 14%
van de bevolking is jonger dan 15 jaar (landelijk 17%). Het dorp kent een relatief groot aantal
arbeidsmigranten.
Het dorp is voorzien van een grote, mede op toerisme ingestelde, horeca sector. Dit strekt zich uit tot
op het strand, waar permanente en seizoensgebonden voorzieningen zijn.
De kwaliteit van wonen, werken en recreëren in Wijk aan Zee staat als aangegeven sterk onder druk,
maar wordt waar mogelijk bevorderd. Bijvoorbeeld een belangrijk element is de natuur architectuur
in de aanrijroute.
Het Tennet Project, met 2 jaar industriële activiteiten op het strand en in het duin, en permanente
bebouwing en electriciteitstransformatie met activiteit en risico, doen de kwaliteit geweld aan.
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Compensatie
De traject keuze voor aanlanding en transformatie in Wijk aan Zee is het gevolg van economische (en
maatschappelijke) optimalisatie. De Zwarte Piet (vlg oud Hollands kaartspel) valt zogezegd bij Wijk
aan Zee. Het verschil in directe investeringskosten in vergelijk tot het naast beste traject wordt
geraamd op meer dan € 30 miljoen, waarnaast voor elk te overwegen traject een stelpost voor
compensatie is in geraamd. Een aanspraak op € 20 miljoen voor compensatie van Wijk aan Zee is in
dat licht volstrekt redelijk.
Uiteraard is rechtstreekse compensatie van individuen niet mogelijk. Wij begrijpen dat iets dergelijks
maatschappelijk ongewenste precedenten schept als niet helder en concreet de relatie tussen
oorzaak, schade en benadeelde te leggen is. (Indien in een enkel geval dat wel het geval is rest er
altijd nog de rechtsgang.)
Maar het kan ook anders. Wijk aan Zee kan met de compensatiemiddelen uit dit project geholpen
worden met de verbetering van het milieu. Het verbeteren van het imago van het dorp
(compenseren van de imago schade). En dit kan bovendien met projecten die passen in het
overheidsbeleid om te komen tot energie transitie en duurzaamheid.
Gebiedsfonds
Met de gunning van het Windpark Ferrum, is tevens de structuur van een gebiedsfonds ontstaan.
Middels dit fonds worden projecten gefinancierd die lokaal, maar met algemeen uitstralende
effecten, tot milieuverbetering leiden. Ferrum zal € 3.250,- / MW / Jaar afdragen aan een regio
fonds. Een deel van die middelen (80%) gaat naar Wijk aan Zee voor milieuverbeteringsprojecten,
waaronder energie transitie.
Wij zien het als gewenst dat het Tennet project resulteert in een vergelijkbaar fonds.
Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee
Deze stichting is een NGO die alle bewoners van Wijk aan Zee verenigt in het streven om in Wijk aan
Zee projecten te doen die het milieu en het imago van Wijk aan Zee verbeteren.
De stichting heeft al een convenant met Infinergy afgesloten (op aanvraag)
De stichting spant zich in om in Wijk aan Zee, op relatief korte termijn, volledige energy transitie te
realiseren (op aanvraag)

Voor deze:
L.S. van der Scheer
secretaris
Bijlagen:
-

Statuten Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee
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