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Geachte heer/mevrouw,
Middels voorliggend schrijven verzoeken wij u sterker in te zetten op groencompensatie binnen de gemeente
Beverwijk. Dit wegens de bomenkap die heeft plaatsgevonden ten behoeve van de realisatie van het
transformatorstation.
Leefbaarheid
In het kader van de windparken Hollandse Kust (noord) en (West Alpha) werkt TenneT aan de realisatie van een
zéér groot transformatorstation. Het station wordt gerealiseerd op een terrein grenzend aan Tata Steel, langs
de Zeestraat in Beverwijk. Met de realisatie van het transformatorstation komt de leefbaarheid binnen de
gemeente Beverwijk verder onder druk te staan. Om het transformatorstation te kunnen realiseren zijn
namelijk honderden bomen gekapt. Daarbij is het station de zoveelste bron van geluidshinder binnen onze
gemeente.
Compensatie
TenneT heeft gecommuniceerd dat onderzoek wordt gedaan naar het compenseren van de gekapte bomen.
Hierbij is aangegeven dat het overgrote deel van de bomen buiten onze gemeente gecompenseerd zullen
worden. TenneT stelt dat binnen de gemeentegrenzen weinig plek is voor nieuw bos. Daarbij wordt
aangegeven dat binnen de gemeente Beverwijk vooral zal worden ingezet op het beplante van kleinere
oppervlakten. Met deze minimale compensatie binnen onze gemeentegrens zijn wij, voorzichtig uitgedrukt,
niet blij. Met de toenemende druk op de leefbaarheid verdient de Beverwijkse samenleving meer.
De groene stekker van Nederland
Vaak wordt aangegeven dat de gemeente Beverwijk na ontwikkeling van het transformatorstation kan worden
gezien als de zogenaamde ‘groene stekker van Nederland’. Wij zijn ervan overtuigd dat deze naam alleen
gevoerd mag worden wanneer de gemeente Beverwijk ook in fysieke zin een groene gemeente genoemd kan
worden. Op basis van een onderzoek uit 2017 blijkt dat dit momenteel niet het geval is, zie
http://www.groenmonitor.nl/news/groenste-gemeente-van-nederland. Binnen dit onderzoek is de groenheid
binnen de bebouwde kom van elke Nederlandse gemeente bepaald. Van de 389 gemeenten staat Beverwijk op
387, als een van de minst groene gemeenten binnen de bebouwde kom.
Actiever en creatiever inzetten op groencompensatie
Middels voorliggende open brief roepen wij u met klem op om actiever en creatiever in te zetten op
groencompensatie binnen de gemeente Beverwijk. Dit naast de geplande groencompensatie binnen en, voor
het grootste gedeelte, buiten onze gemeente. Met de realisatie van het transformatorstation wordt de
leefbaarheid binnen Beverwijk verder onder druk gezet. Creëer draagvlak door in te zetten op een groenere
gemeente en confronteer de Beverwijkse samenleving niet alleen met lasten.
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Er zijn veel innovatieve en mooie manier om van Beverwijk een groenere gemeente te maken. Het internet
bulkt van de voorbeelden en er zijn genoeg adviesbureaus, onderzoekers en bedrijven die u hierbij kunnen
helpen. Waar een wil is, is een groenere gemeente! Wij hoeven u niet te vertellen hoe belangrijk
binnenstedelijk groen is en waarom, ook voor Beverwijk en haar inwoners. Ter inspiratie in de bijlage enkele
afbeeldingen.
In afwachting van een reactie verblijven wij. Indien u nog vragen heeft over deze brief, dan kunt u contact
opnemen met de heer Ali Bal bereikbaar via telefoonnummer 06-39886686 of via e-mail ali@samenbeverwijk.nl
Met vriendelijke groet,
Namens de vereniging SamenBeverwijk,
Alex van Luijn, Sandra Nuesser, Cor Bart & Ali Bal
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