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Beantwoording artikel 41 RvO vragen inzake extra vergroeningsmaatregelen - Samen 
Beverwijk 

 
Geachte leden van de raad, 
 
 
In antwoord op de vragen van fractie Samen Beverwijk over boven vermeld 
onderwerp berichten wij u het volgende. Voor de goede orde hebben wij eerst de 
vraag vermeld en vervolgens ons antwoord. 
  
SamenBeverwijk heeft op verschillende momenten vragen gesteld over en 
aangedrongen op extra vergroeningsmaatregelen binnen de gemeentelijke grenzen 
van Beverwijk. Daarbij hebben wij vaak aangegeven extra vergroeningsmaatregelen 
zeer noodzakelijk te vinden. Op welke wijze wordt de gemeenteraad betrokken bij de 
invulling van de extra vergroeningsmaatregelen die door TenneT worden genoemd? 
 
Antwoord 
Een deel van de compensatiemaatregelen vindt plaats op grondgebied van de 
gemeente Beverwijk. De gemeente werkt samen met de landschapsarchitect van 
TenneT aan deze inpassingsopgave. Als hier overeenkomst over is bereikt zal dat 
ter informatie worden aangeboden aan de gemeenteraad. 
 
Het bevoegd gezag is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). De 
compensatieverplichting is vastgelegd in het landschaps- en compensatieplan “Net 
op Zee Hollands Kust” conform de Wet natuurbescherming. 
https://www.commissiemer.nl/projectdocumenten/00005088.pdf  
 
Naast de compensatieverplichting zijn we in gesprek met TenneT en RvO voor extra 
maatregelen in Beverwijk die bijdragen aan een verbetering van de leefomgeving. 
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SamenBeverwijk heeft vernomen dat er plannen zijn voor het realiseren van een 
bomenrij tussen Tata Steel en Wijk aan Zee. Dit om fijnstof af te vangen. 
SamenBeverwijk vindt dit een goed idee. Echter zijn wij van mening dat dit plan niet 
past binnen de extra compensatie van TenneT. Indien het plan tot uitvoering komt, 
dan dient het te worden bekostigd door de veroorzaker van fijnstof. In dit geval 
betreft dat Tata Steel. In hoeverre is dit ook het standpunt van het college van B&W? 
 
Antwoord 
Het college deelt het standpunt dat we alles moeten doen om te zorgen voor een 
gezonde en vitale leefomgeving. Er is contact geweest met de initiatiefnemer. De 
initiatiefnemer heef echter nog niet laten zien waar mogelijke maatregelen zouden 
kunnen worden gerealiseerd. We kunnen daarom nog geen uitspraak doen of dit een 
haalbaar plan is, wie eigenaar is en of dit voldoet aan de randvoorwaarden voor 
boscompensatie.  
N.B. De compensatieverplichting is gebonden aan randvoorwaarden. Deze zijn 
vastgelegd in de Wet natuurbescherming en beschreven in het landschapsplan. 
Samen met TenneT gaan we er voor zorgen dat de mogelijkheden die beschreven 
zijn in het landschapsplan zo goed mogelijk worden benut en zo veel mogelijk dicht 
bij de ingreep (gekapte bos langs de Zeestraat)  gaan plaats vinden. 
 
 
De gemeente Beverwijk werkt momenteel aan een nieuwe groenvisie. Op welke 
manier worden de extra vergroeningsmaatregelen gekoppeld aan de nieuwe 
groenvisie? 
 
Antwoord 
De extra vergroeningsmaatregelen worden uitgewerkt op basis van het bestaande 
groenbeleid. Het groenstructuurplan en het bomenbeleidsplan zijn respectievelijk in 
2005 en 2010 vastgesteld door de gemeenteraad. Als de groenvisie waaraan nu 
wordt gewerkt is vastgesteld door de gemeenteraad (naar verwachting najaar 2020) 
zullen de maatregelen worden getoetst aan het nieuwe beleid. 
 
 
Wij nemen aan dat de extra vergroeningsmaatregelen bovenop de acties komen die 
voortkomen uit de groenvisie. In hoeverre kan het college van B&W dit beamen? 
 
Antwoord 
De gemeenteraad stelt de maatregelen (en financiële middelen) vast die voortkomen 
uit de groenvisie. Deze zijn nog niet bekend en hebben dan ook nog geen verband 
met de compensatiemaatregelen. 
 
De compensatie, die voor Beverwijk momenteel wordt uitgewerkt is in de lijn met 
geldend beleid (groenstructuurplan). Volgende maatregelen binnen Beverwijk zijn als 
kansrijk beoordeeld en vastgelegd in het landschaps- en compensatieplan “Net op 
Zee Hollands Kust”: 

 Vergroening Binnenduinrandweg (N197) 
 Aanleg ecologische bosjes/Tiny forests 
 Vergroening bedrijventerreinen en hoofdwegenstructuur 

 
De verder uitgewerkte maatregelen moeten vervolgens worden getoetst door het 
bevoegd gezag (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).  
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In hoeverre is het college van B&W bereid om onderzoek te doen naar nieuwe 
manieren van vergroenen en daarbij de nadruk te leggen op het realiseren van 
bomen die gekweekt zijn voor binnenstedelijk gebruik? 
 
Antwoord 
In binnenstedelijke gebieden (in verharding) worden hoge eisen gesteld aan de 
plantsoort en maakt de gemeente gebruik van cultivars die geschikt zijn voor de 
bijzondere groeiomstandigheden. Om goede ontwikkeling van bomen met de juiste 
eigenschappen te garanderen zijn zogenaamde ‘soort vaste’ planten vereist. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van landelijke expertise en worden planten 
aangeschaft via gecertificeerde kwekerijen. 
 
Voor wat betreft aanplant van ecologische bosjes, bosschages en kruidenrijke 
bermen kan het college zich zeer goed voorstellen gebruik te maken van zaailingen 
uit de omgeving. Het college is gaarne bereid onderzoek te doen naar de (lokale) 
mogelijkheden. 
 
 
 
Er van uitgaande de vragen hiermee te hebben beantwoord. 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Beverwijk, 
de gemeentesecretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
drs. E.R. Loenen drs. M.E. Smit 
 
 
Bijlage(n): geen 
 
 
 
 


