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MINUTES OF MEETING  

 Project: 

 Type meeting:  

AkzoNobel Windinitiatief 

Klankbordgroep overleg 2  

Notulist: 

Datum: 

Tijd: 

  Locatie: 

 

Referentie: 

Saskia van Loozenoord 

26 oktober 2017 

20.00 – 22.00 uur 

Sikkens Experience Center, 
Sassenheim 

20171025_AkzoNobel_windp
roject_Klankbordgroep_2_Ve
rslag_SLO_V03_F 

 

Aanwezig: 
Eveline Botter - Bewoner Sassenheim (bewoner 

en duurzaamheidsinitiatiefnemer) 

Hans van den Breemer – bewoner Voorhout 

Peter Brussee – Bewoner Oegstgeest 

Aad Beinsdorp – Bewoner Warmond 

Jan Edens – Bewoner Oegstgeest  

Kees den Elzen  - bewoner Voorhout 

Rob Feddema – Provincie Zuid Holland 

Fariq Ishaak – Gemeente Teylingen 

Saskia van Loozenoord – AkzoNobel (BLIX) 

Frans Neuman - Bewoner Sassenheim  

Michiel Oosterhaven -  AkzoNobel (BLIX) 

Jack van der Pal – Bewoner Sassenheim 

Ted van Ruiten – bewoner Sassenheim 

Miep Smitsloo-de Graaff – Bewoner Oegstgeest 

Joost Sandbergen - AkzoNobel 

 Herman Witteman  - Bewoner Voorhout  

 

Afwezig:  

- 
 

SAMENVATTING EN HOOFDLIJNEN    

Nr. Beschrijving ACTIE 

1 Agenda: 
- Opening, notulen, procesparticipatie 
- Beantwoording vragen 
- Fase afgerond en procedures 
- Tijdspad 
- Volgend overleg 

 
De bijeenkomst start met een korte voorstelronde van de nieuwe mensen aan tafel. Dit 
zijn Fariq Ishaak, Rob Feddema, Joost Sandberg, Miep Smitsloo, Ted de Ruiter en Hans 
van den Breemer.  
 
Opmerkingen over de notulen van de vorig keer: 

- Presentatie is niet doorgestuurd; AN bevestigt dit te doen. 
- Om transparantie te bevorderen worden de namen genoemd van de twee 

personen die waren afgemeld om zitting te nemen in de klankbordgroep. Ook 
de reden wordt vermeld.  

 
De klankbordgroep: 

- is in het leven is geroepen om te sparren en te praten over de inrichting van het 

proces; 
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- is niet verantwoordelijk voor de omgeving; 

- heet vanaf nu een klankbordgroep en geen werkgroep. Dit wordt met 

terugwerkende kracht in de vorige presentatie en notulen verwerkt. 
 
De vorige keer is vermeld dat ook Gemeente Oegstgeest op de hoogte gehouden dient 
te worden van dit windinitiatief. De krant dient als middel om de inwoners op de hoogte 
te houden. De inloopavond van mei 2017 is ook gepubliceerd in de lokale krant van 
Oegstgeest. Daarnaast houdt Gemeente Teylingen de Gemeente Oegstgeest op de 
hoogte bij ontwikkelingen.  
 
Verder zijn er geen opmerkingen met betrekking tot de notulen van de vorige keer.  
 
De vragen die beantwoord gaat worden tijdens dit overleg zijn: 
 

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 

reststroom wil? 
4. Wordt de ondernemingsraad 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 Beantwoording van de vragen door AkzoNobel  

 2.1 Wie zijn de belanghebbenden van het project en wat zijn de belangen? 
2.2 Wat doet AkzoNobel aan verduurzaming? 

- Stakeholders toevoegen aan de sheet: Spoorwegen, TenneT, Schiphol, 
Luchtvaartinspectie en DCMR (omgevingsdienst). 

 
Toelichting van AkzoNobel over hun eigen belangen bij dit windinitiatief en wat ze doen 
aan verduurzaming:   

- 2050: AkzoNobel wil helemaal klimaatneutraal zijn op alle locaties. 
2020: footprint klein houden. Daarbij kijkt AkzoNobel naar alle duurzame 
alternatieven: wind, zon, inkoop van stroom etc.. Dit wil AkzoNobel doen 
volgens het Trias Energetica model, een maatschappelijk breed gedragen plan 
om met energie om te gaan en duurzaam te bouwen. 
Het bestuur van AkzoNobel geeft lange termijn commitment aan de locatie en 
dat is een positief geluid. AkzoNobel zoekt voor de locatie Sassenheim een lange 
termijn oplossing en wil daarin investeren. AkzoNobel wil alleen de stroom 
afnemen, dus er liggen mogelijkheden voor eigenaarschap, winst, stroom voor 
belanghebbenden. In de klankbordgroep kunnen deze mogelijkheden samen 
verkend worden. 
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- Verduurzaming gaat stapje voor stapje. Akzo wil verduurzamen dus zal 
meerdere oplossingen toepassen. 

- Vraag vanuit de klankbordgroep: is de Enecodeal een oplossing? AkzoNobel, 
Eneco en Seaports Groningen investeren samen in biostroom. Eneco heeft de 
biomassacentrale Bio Golden Raand omgebouwd tot een warmtekrachtcentrale, 
die naast groene stroom nu ook biostoom levert. AkzoNobel zet de stoom met 
door Groningen Seaports aangelegde infrastructuur in op zijn chemiecluster in 
Delfzijl. Door de overstap van gas naar stoom vergroent AkzoNobel in één keer 
10% van zijn totale Nederlandse energieverbruik en verlaagt daarbij de CO2-
uitstoot met 100.000 ton. AkzoNobel legt uit dat het contract getekend is tot 
2020. Dit levert een bijdrage aan de doelstellingen en is één van de manieren 
om verder te verduurzamen. 
 

2.3 Waarom niet de energie uit windparken op zee als AkzoNobel alleen de stroom wil 
afnemen? 

- Geluid uit de klankbordgroep: we spenderen in Nederland veel geld om de 
windturbines ver uit zee te plaatsen en niet langs de kust. Maar dan moeten er 
toch ook nog turbines op land komen, dat is dubbel. Op land hebben 
windturbines altijd meer impact.  
AkzoNobel licht toe dat Nederland op alle fronten in actie komt om de 
doelstellingen te behalen. Het is een kwestie van vele duurzame maatregelen 
naast elkaar, zowel op land als op zee. Er liggen nog veel uitdagingen. Landelijke 
doelstellingen lijken te zwaar en AkzoNobel schaart zich hieronder meent de 
klankbordgroep. Het belang van AkzoNobel is helder voor de klankbordgroep, 
maar de locatie in Sassenheim niet voor iedereen.  

 
2.4 Wordt de ondernemingsraad van AkzoNobel wel genoeg gehoord?  
Communicatie met de Ondernemingsraad pakt AkzoNobel direct op met de 
Ondernemingsraad.  
 
2.5 Gaat AkzoNobel zelf investeren?  

- Deze vraag is van belang omdat het proces er anders uit ziet bij eigenaarschap 

en bij deels eigenaarschap.  

- Uitgangspunt is dat AkzoNobel voor lange termijn stroom wil afnemen. De winst 

zou mogelijk gedeeld kunnen worden met belanghebbenden. Verschillende 

vormen van participatie worden in een volgend overleg toegelicht en besproken 

door iemand van Windvogel.   

- AkzoNobel is geen windontwikkelaar. Er moet een rendement op een project 

behaald worden. AkzoNobel is de afnemer van duurzame stroom.  

- AN zit als initiatiefnemer aan tafel en legt uit dat veel processen nog ingericht 

moeten worden en keuzes nog moeten worden gemaakt. De keuzes hebben 

invloed op de business case en die is op dit moment nog niet helder.  

- Wat als je meer kleinere turbines plaatst? Wat zijn de effecten van meer 

kleinere turbines tegen minder en grotere turbines en wat is het verschil in 

rendement? Deze twee scenario’s worden nog toegelicht in de klankbordgroep. 

- Een zorg die speelt in de klankbordgroep is dat de waarde van een huis omlaag 

gaat als er dicht in de buurt een windturbine staat  

- AkzoNobel geeft aan geen grond te kopen om daar windturbines op te plaatsen.  
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Locaties 

Zijn andere locaties in de buurt geschikt voor windenergie? Provincie en Gemeente 

lichten toe: 

- Op dit moment is het niet helder voor de klankbordgroep waarom de ene 

locatie wel wordt geselecteerd en andere locaties niet.  

- De locaties zijn aangewezen door de Provincie. Informatie over de aangewezen 

locaties met onderbouwing zijn te vinden in: Visie Ruimte en Mobiliteit (2010-

2014 aangepast). De inspraakprocedure is doorlopen met zienswijzen.  

- Een aangewezen locatie betekent niet realisatie van windenergie op die locatie. 

Het is aan de Gemeente of bevoegd gezag hoe de windturbines er gaan komen. 

- Rotterdam is een regio waar nog meer locaties aangewezen gaan worden. 

Sassenheim is een locatie die benut moet worden. 

- Zout en zoet water projecten worden ook in de regio georganiseerd als een 

duurzame oplossing in de regio.  

2.6 Eigenaarschap 

Dit staat nog open. 

2.7 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?  

- Volgende keer gaat AkzoNobel dieper in op de risicoanalyse die is gedaan. De 
veiligheidseffecten moeten nog in kaart worden gebracht.  

- Externe veiligheid: Onderzoeken naar geluid, slagschaduw, milieu, visuele 
impact, externe veiligheid. Dit zijn externe stukken die ook ter inzage komen. Dit 
is verplicht voor een vergunning. 

- Interne veiligheid. Na het besluit over ontwerpkeuze worden studies uitgevoerd. 
- Derde partij moet zich altijd houden aan afspraken die zijn gemaakt in de 

vergunning.  
 

2.8 Turbinekeuze en grootte 

De grootte van 175 meter staat nog niet vast. Ook de keuze van de turbine is nog niet 

gemaakt.  

Zoals in 2.5 ook toegelicht zal AkzoNobel het scenario van 2 grote en 3 kleine turbines 

verder toelichten en inzichtelijk maken in een volgend overleg (AkzoNobel geeft hierbij 

aan dat met name de extremen aangegeven kunnen worden, want meer onderzoek is 

nog niet gedaan). Er kan nog niet teveel in detail getreden worden omdat dit nog niet 

onderzocht is.  

2.9 Hoeveel molenaarswoningen zijn er? 
Op dit moment is nog niet duidelijk wat een molenaarswoning is,, omdat die studies nog 
niet zijn uitgevoerd. Dit hangt af van de impact van meerdere factoren zoals 
geluid/slagschaduw etc.  
Vragen vanuit de klankbordgroep:  

- In hoeverre is het verplicht om een molenaarswoning te compenseren? Kunnen 

betrokken woningen een proces blokkeren? En wat wil AkzoNobel doen?  

Antwoorden van AkzoNobel:  

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/ruimte/visie-ruimte/
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- AkzoNobel houdt zich tenminste aan de wet. Daarnaast zijn er veel mitigerende 

maatregelen om de impact te verlagen en AkzoNobel wil en zal deze verkennen.  

Daarnaast zal AkzoNobel één op één met de mensen praten die directer om de 

beoogde turbines wonen. Deze groep zal vallen onder de direct omwonenden. 

Welke mensen dit  precies zijn zal afhangen van de resultaten uit de studies. 

AkzoNobel beseft dat dit initiatief impact heeft en is bereid te compenseren en 

passende oplossingen te vinden. Deze discussie wordt dus direct met de 

betrokkenen gevoerd. Dit is een parallel proces naast de klankbordgroep. 

AkzoNobel heeft vertrouwen in dit initiatief. 

 

Geluid uit de klankbordgroep:  

- De bewijslast komt bij de bewoner te liggen. Bewoners moeten bewijzen dat er 

meer hinder is dan toegestaan en dat is heel moeilijk.  

3 Fase project en procedures  

 Afgeronde fase: 
- De afgeronde stappen zijn te vinden op de sheets van de presentatie (sheet 14). 

Haalbaarheidsfase is afgerond en AkzoNobel heeft besloten door te gaan met 
het initiatief en om die reden klankbordgroep opgezet. Onderzoeken moeten 
nog opgezet worden.  

- AkzoNobel licht toe dat een eerste analyse van de vogelpopulatie is uitgevoerd. 
Er is bekend dat er vogelpopulaties zitten: roofvogels, weidevogels etc. De 
impact hiervan is nog niet bekend.  

 
Procedures:  
Gemeente en Provincie lichten toe: 

- Begin januari 2017: De Provincie heeft een informatieve brief naar de gemeente 
verstuurd waarin de verschillende mogelijkheden werden beschreven.  

- De Gemeente neemt op 1 juni 2017 een besluit om bestemmingsplanprocedure 
te willen starten. Er is bij de gemeente nog niets bekend over een specifiek 
verzoek.  
 

Er zijn twee routes die AkzoNobel kan kiezen om een omgevingsvergunning aan te 
vragen.  
Scenario 1:  

- AkzoNobel dient verzoek tot  bestemmingsplan wijziging in bij de Gemeente.  
- Vervolgens zal AkzoNobel bij de Provincie een omgevingsvergunning aanvragen.  

AkzoNobel zal bij twee organen indieningsverzoeken moeten doen. Stel dat de 
Gemeente positief is, dan nog geen garantie voor een omgevingsvergunning.  

Scenario 2:  
- AkzoNobel dient direct verzoek tot omgevingsvergunning in bij de Provincie met 

aanpassing van het bestemmingsplan.  In dit scenario wordt de gemeente ook 
weer gehoord of de aanvraag voldoet aan het ruimtelijk kader. 

 
Ophelderingen en besluiten: 

- AkzoNobel kiest de indieningsroute. AkzoNobel wil helderheid en eenduidig 
proces.  

- Gemeente is in beide scenario’s betrokken.  
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- De Provincie heeft meer invloed dan de Gemeente en zou de Gemeente kunnen 
overrulen (is een mogelijkheid). Formeel gezien kan de Gemeente tegen zijn en 
Provincie voor. 

- Centraal staat dat de belangen en afwegingen en kaders goed bekeken worden 
zowel door Gemeente als Provincie. Beide organen zullen dit doen.  

- Provincie heeft nog geen aanvraag ontvangen van AkzoNobel en was niet op de 
hoogte welke keuze er was gemaakt.  

- Er heerst onduidelijkheid in de klankbordgroep.  
- Indienen bij de Provincie betekent dat AkzoNobel alles in één keer kan 

doorlopen bij 1 partij. De Provincie zal dan de Gemeente horen. Dit scenario is 
eenduidiger dan indienen bij 2 partijen. AkzoNobel besluit mede op basis van 
geluiden uit de klankbordgroep dat het tweede scenario het meest eenduidig is 
en indiening bij de Provincie zal zijn.  

4 Tijdsplanning  

 - Zie sheet 17 van de presentatie. 

- Vorig overleg vragen gesteld vanuit de klankbordgroep over de haalbaarheid van 

de planning. AkzoNobel geeft aan dit project niet overhaast te willen doorlopen.  

- Uitslagen van onderzoeken bepalen doorlooptijden en vervolgstappen. 

Uitslagen worden gedeeld in de klankbordgroep. Hoe verder in het proces hoe 

concreter het tijdspad zal worden.  

Conclusie: dit jaar geen vergunningsprocedure, verwachting Q2 2018. 

 
 

5 Volgende overleg klankbordgroep  

 - Frequentie van elke drie weken zoals vorige keer afgesproken blijft in stand.  
- 15 november 2017: 20.00 – 22.00 uur. Sikkens Experience Center. 
- Inhoud van de overleggen verloopt in overleg met de klankbordgroep en hangt 

af van het proces en de behoeftes.   
 
Strekking van het volgende overleg:  

- Iemand uitnodigen van Windvogel om verschillende participatiemodellen toe te 
lichten 

- Ingaan op risicoanalyse die is gedaan 
- Scenario toelichten 2 grote versus 3 kleine turbines 

 
Daaropvolgend (6 december):  

- Afwegingen en beperkingen voor ontwerpkeuzes.   
- Financiële participatie 
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