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• Voorstellen nieuwe mensen aan tafel

• Korte terugblik eerste overleg, notulen en delen ervaringen

• Procesparticipatie

1. Opening



1. Wie zijn de belanghebbenden van het project en wat zijn de belangen?

2. Wat doet AkzoNobel op deze locatie nog meer aan verduurzaming? 

3. Waarom niet de energie uit windparken op zee als AkzoNobel alleen de stroom wil?

4. Wordt de ondernemersraad van AkzoNobel wel genoeg gehoord? 

5. Gaat AkzoNobel zelf investeren? 

6. Wie wordt eigenaar van de turbine?

7. Wat zijn de veiligheidsrisico’s m.b.t. het personeel van AkzoNobel op locatie Sassenheim 
vanuit vergunning perspectief? Wat als een derde partij vergunning krijgt? 

8. Turbinekeuze:

a) Is de grootte van de turbines al bepaald?

b) Is het aantal turbines al bepaald? 

9. Hoeveel molenaarswoningen zijn er?

10. Gedetailleerder stappenplan en haalbaarheid (hst 3. na de antwoorden van de vragen)

2. Gestelde vragen
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AkzoNobel kan alleen over hun eigen belangen een toelichting geven.

2.1 AkzoNobel: verduurzamen 
van de locatie lange termijn



• Windenergie

• Zonne-energie –> 10%

• Stroom inkopen

• En andere alternatieven…

Wat is er gedaan aan andere activiteiten en inspanningen om de nadelige effecten van 
de windturbines zo klein mogelijk te laten zijn?

Het nemen van mitigerende maatregelen is een proces dat nog wordt onderzocht. Daarbij 
wordt gekeken naar optimalisaties waarbij altijd tenminste aan wet- en regelgeving moet 
worden voldaan met betrekking tot geluid en slagschaduw.

2.2 Wat doet Akzo aan 
verduurzaming? 



- Competitieve kosten voor wind 

- Alleen investeren in locaties waar 
AkzoNobel voor lange termijn aanwezig is 
+ onderlinge locaties competitief

- Bestuur Sassenheim geeft commitment 
aan de locatie en dat is positief

- Sassenheim is de beste garantie voor 
competitief geprijsde duurzame elektriciteit 
voor de lange termijn

2.3 Waarom niet op zee bij 
interesse stroom?



• Communicatie met de Ondernemingsraad pakt AkzoNobel direct op met de 
Ondernemingsraad.

2.4 Ondernemingsraad 



Wijze financiering is nog niet bepaald.

Veel mogelijkheden als multinational om onze 
projecten te financieren.

Dat kan door

• als AkzoNobel als geheel geld aan te 
trekken vanuit de markt (obligaties / 
aandelen); 

• door projectfinanciering op te zetten; 

• joint ventures aan te gaan; 

• of andere structuren. 

Belangrijk voor nu is: 

AkzoNobel is initiatiefnemer van dit project. 
Met AkzoNobel worden de afspraken 
gemaakt. Als op een gegeven moment (delen 
van) turbines in handen van een derde 
komen (dat kan ook zijn in handen van onze 
omwonenden), dan zullen die 
(mede)eigenaren zich moeten houden aan de 
afspraken die AkzoNobel nu maakt.

2.5 Gaat AkzoNobel investeren? 
2.6 Wie wordt eigenaar? 



Onderzoeken op dat vlak 

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) (sec) Studie naar de toevoeging van faalkansen door 
windturbines op omliggende installaties en gebouwen.

Externe veiligheid

Onderzoeken naar geluid, slagschaduw, milieu, veiligheid en visuele impact zijn externe 
stukken en zullen ter inzage komen. 

Interne veiligheid

Wij willen niet dat onze werknemers aan onacceptabele risico’s blootgesteld worden. Daar 
is een beleid voor ontwikkeld dat voldoet aan wet- en regelgeving. 

Na ontwerpkeuze kunnen studies uitgevoerd worden.

2.7 Veiligheidsrisico’s



De potentiële locaties betreffen een lijnopstelling van twee windturbines. Drie grote 
windturbines passen ruimtelijk niet.

Dit is een concept, posities van locaties kunnen wijzigen op grond van belemmeringen op 
het terrein, om (financieel-) technische redenen en door toedoen van bestuursrechtelijke 
zaken zoals ruimtelijk beleid, milieuwetgeving e.d.  

Grootte: Nog niet bekend.

2.8 Turbinekeuze al bepaald?



• Eerst moet de impact in kaart worden gebracht voordat bekend is welke 
molenaarswoningen er zijn.

• Geluid, slagschaduw en externe veiligheid hebben impact.

• Juridisch kader is het activiteitenbesluit. 

• Mitigerende maatregelen kunnen worden getroffen. 

• 1 op 1gesprekken met betreffende bewoners. Parallel proces naast de klankbordgroep.

2.9 Aantal molenaarswoningen



1. Provincie: duidelijkheid verschaffen over provinciaal beleid en communiceren

2. Gemeente: beleid vaststellen en communiceren

3. Initiatiefnemer AkzoNobel: inventariseren mogelijke locaties windenergie

4. Grondeigenaren: beschikbaar stellen van grond - > Akzo zelf

5. Informeren burgers –> inloopavond in mei 2017 en juni 2017

6. Overige overheden: reactie geven –> eerste overleg heeft plaats gevonden met 
omgevingsdienst

7. Projectontwikkelaar: initiatief nemen

8. Inventariseren van relevante milieutechnische onderzoeken (geluid, veiligheid, 
slagschaduw, ecologie)

9. Akzo heeft besluit genomen om initiatief door te zetten

10. Opstarten werkgroep 

3.1 Fase: Verkenningsfase / 
haalbaarheid  is afgerond



3.2 Voorbeeld 
Processen

• Deadlines en tijdspaden zijn lastig 

te definiëren. De uitslag van elk 

onderzoek bepaalt de doorlooptijd 

van de processen. 

• Wij zullen de uitslagen van de 

onderzoeken tijdens 

bijeenkomsten bespreken en op de 

website plaatsen. 

• Na elke processtap kan het 

tijdspad concreter benoemd 

worden. 



Toelichting Provincie en Gemeente
• Totstandkoming locatie

• Provincie heeft locaties aangewezen en inspraakperiode doorlopen: zie hiervoor Visie 
Ruimte en Mobiliteit. Aangewezen locatie is geen zekerheid voor realisatie. Dat is aan 
de Gemeente / bevoegd gezag.

• Welke stappen zijn van toepassing om je vergunningen aan te vragen en te krijgen?

• Twee scenario’s -> zie notulen.

• AkzoNobel kiest de indieningsroute.

• Tijdspaden/doorlooptijden

• Conclusie: in 2017 geen vergunningsprocedure. 

3.3 Procedures toelichting



Planning Kwartaal Jaar

Verkennen mogelijkheden/visualisaties Q1

2017

1e communicatie inloopavond  (mei-2017) Q2

Opzetten overlegstructuur- omgeving (4-10-2017) Q2-Q3

Ontwikkelen participatiemodel Q4

Opstellen participatieplan met de klankbordgroep participatie Q4

Het uitvoeren van ruimtelijke en milieutechnische onderzoeken voor het 

bestemmingsplan en vergunningen (Geluid / Slagschaduw / flora en fauna / 

Externe veiligheid )

Q4

Inlichtingsavond Q2

2018

Publicatie van stukken ten behoeve van inspraak Q2

Inspraakperiode Q2

Participatieplan definitief Q2

Planologische besluitvorming door gemeente en/of provincie Zuid-Holland Q3

4. Tijdsplanning

Conclusie: Dit jaar geen vergunningsprocedure



• Volgende klankbordgroepoverleg: 

15 november 2017 – 20.00 – 22.00 uur 

Sickens Experience Center

• Volgende overleggen:

• Iemand uitnodigen van Windvogel om participatiemodellen uit te 
leggen aan de werkgroep. Smaakjes participeren inclusief 
risico’s, voordelen, belastingen, duur. Hoe tuig je zoiets op? 
(november)

• Ontwerp afwegingen/beperkingen (december)

• Financiële participatie (januari)

Een participatieplan is maatwerk

5. Vervolg



Bedankt en tot 
de volgende 
keer


