Aan
de voorzitter van provinciale staten

28 februari 2019

Overeenkomstig artikel 44, eerste lid van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van Provinciale Staten en Statencommissies van Noord-Holland doen wij het verzoek tot het houden van een interpellatie in de vergadering van provinciale staten van 4 maart 2019.
Onderwerp van de interpellatie is het verband tussen de bouw van het Windpark Spuisluis in de
gemeente Velsen en het besluit dat de woonboten die op minder dan 600 meter afstand van het
windpark liggen daar zullen worden verwijderd.

Toelichting
Op 12 februari 2018 hebben provinciale staten besloten een verklaring van geen bedenkingen af te
geven voor de bouw van Windpark Spuisluis.
Tijdens de bespreking van de voordracht in de vergadering van de statencommissie Ruimte & Wonen
op 29 januari 2018 en in de vergadering van provinciale staten van 12 februari hebben gedeputeerde
staten bij monde van gedeputeerde Van der Hoek meermalen gesteld dat de woonboten hoe dan
ook weg moeten en dat de verwijdering van de woonboten geen verband houdt met de bouw van
het windpark.
Op 12 april 2017 was er evenwel een 'Bestuurlijk overleg woonboten Velsen' geweest, waarbij een
vertegenwoordiger van gedeputeerde staten aanwezig was. In dit overleg is het volgende besluit
besproken:
1. De door Velsen eerder voorgestelde uitsterfconstructie [ voor de woonboten ] niet mee te nemen,
omdat daarmee de windmolens niet gerealiseerd kunnen worden.
2. Richting de bewoners uit te gaan van vertrek voordat de windmolens in bedrijf zijn, planning februari 2020.
Op 15 juni 2017 was er opnieuw een Bestuurlijk overleg woonboten Velsen geweest.
Daarin is gesproken over het besluit:
a. Conform het advies uit te gaan van 2020 voor het verwijderen van de woonboten.
In een mail van eind maart 2018 aan de heer D. Weidema, inwoner van Velsen, heeft de heer M.
Jobst, handhavingsjurist van de gemeente Velsen laten weten: "Daarbij is het wel zo dat door de
komst van de windmolens op verzoek van GS is gekeken of, en zo ja hoe de Gemeente Velsen de
woonboten kan verwijderen."
In een brief van 27 november 2018 aan Bruggeman hebben burgemeester en wethouders van Velsen
uiteengezet waarom het bij het voornemen tot verwijdering van de woonboten nodig was om be-

stuurlijk samen te werken: "Op grond van ruimtelijke overwegingen (wij), scheepvaartbelangen
(Rijkswaterstaat) en de mogelijke bouw en exploitatie van een aantal windturbines bij de Spuisluis
(gedeputeerde staten)".
In een uitspraak van 19 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4172 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het beroep van woonbootbewoners tegen de verklaring van geen bedenkingen ongegrond verklaard. De Afdeling overwoog daarbij dat de woonboten nog slechts voor
een beperkte periode worden gedoogd en dat de gemeente Velsen daarom in redelijkheid een groter gewicht heeft kunnen toekennen aan de met de realisatie van de windturbines gemoeide belangen dan aan de belangen van de woonbootbewoners.

Tijdens de interpellatie te stellen vraag:
Zijn gedeputeerde staten nog steeds van oordeel dat er geen verband bestaat tussen de bouw van
Windpark Spuisluis en de verwijdering van de woonboten?
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