
    

 
 
 
 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt NOZ Hollandse Kust (west Beta) 
Postbus 142, 2270 AC Voorburg 

DOMEIN REGIE EN 
ONTWIKKELING  

Gemeente Velsen 
Dudokplein 1 
1971 EN  IJMUIDEN 
T 14 0255 
F 0255 567 760 
www.velsen.nl 
E info@velsen.nl 
Correspondentieadres 
Postbus 465 
1970 AL IJmuiden 

 
Uw kenmerk Ons kenmerk Voor informatie Bijlagen Datum 
    29 juni 2021 
     
Onderwerp  Ontwerp Inpassingsplan Hollandse Kust (west Beta) 
 
 
 
Geachte mevrouw , 
 
Op 27 mei heeft u ons het ontwerp inpassingsplan “Hollandse Kust (west Beta)” (hierna:IP) 
toegestuurd. Hierin is de mogelijkheid aangegeven om een zienswijze op het plan in te dienen.  
 
We onderschrijven de noodzaak om voldoende duurzame energie op te kunnen wekken. Door 
het aanleggen het windturbinepark Hollandse Kust (west Beta) wordt een belangrijke stap gezet 
in de energietransitie, waarbij onze regio door het faciliteren van dit tracé een bijdrage aan de 
verduurzaming kan leveren. Daarnaast past het bij onze ambitie om “de groene stekker” te 
worden en om ons techniek- en onderhoudscluster (Techport) verder te ontwikkelen.  
 
Het inpassingsplan is voor ons aanleiding om op verschillende onderdelen te reageren. Wij zullen 
dit per onderdeel behandelen.  
 
Algemeen 
U heeft in artikel 4 opgenomen dat uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - in- 
en/of uittredepunt' is een in- en/of uittredepunt met bijbehorende tijdelijke werkterreinen 
toegestaan. U heeft een artikel 1.24 aangegeven wat een tijdelijk werkterrein is. In het artikel is 
nog niet beschreven wat tijdelijk is en hoe lang dit dan is. Wij verzoeken u hiervoor dan ook een 
passende regeling op te nemen.  
 
Paviljoen en strandhuisjes 
Een deel van het werkterrein en het mogelijke hoogspannings tracé valt samen met de 
reservering voor gebouwen (watersport paviljoen) en strandhuisjes. Wij zijn verheugd dat u naar 
aanleiding van onze reactie op het voorontwerp IP een passende regeling voor beperkte 
heiwerkzaamheden en het plaatsen van een paviljoen met terras en de strandhuisjes heeft 
opgenomen.  
 
Bereikbaarheid tijdens de uitvoering 



    

Nogmaals benadrukken wij dat het voor ons van groot belang is dat een goede bereikbaarheid 
van het strand in Velsen Noord tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gewaarborgd blijft, 
voor zowel ondernemers als bezoekers. Als u de uitvoering gaat voorbereiden willen wij graag 
samen met u de mogelijkheden bekijken hoe we dit kunnen realiseren en ook overige overlast tot 
een minimum kunnen beperken. 
  
Wij verzoeken u rekening te houden met de door ons gemaakte opmerkingen. 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Velsen 
 
De secretaris,    De burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
cc. Raad van Velsen 




