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Artikel 41 vragen betreffende extra vergroeningsmaatregelen 
 
Eerder heeft de fractie SamenBeverwijk een open brief verzonden gericht aan TenneT, zie bijlage. 
Middels de open brief hebben wij TenneT met klem opgeroepen om actiever en creatiever in te 
zetten op groencompensatie binnen de gemeente Beverwijk. 
 
SamenBeverwijk is van mening dat er veel innovatieve en mooie manieren zijn om van Beverwijk een 
groenere gemeente te maken. Vaak wordt aangegeven dat de gemeente Beverwijk na ontwikkeling 
van het transformatorstation kan worden gezien als de zogenaamde ‘groene stekker van Nederland’. 
Wij zijn ervan overtuigd dat deze naam alleen gevoerd mag worden wanneer de gemeente Beverwijk 
ook in fysieke zin een groene gemeente genoemd kan worden.  
 
Naar aanleiding van onze open brief heeft TenneT contact met ons opgenomen. Daarbij heeft 
TenneT aangegeven in gesprek te zijn met de gemeente Beverwijk over extra 
vergroeningsmaatregelen. Volgens TenneT is het de bedoeling dat er samen een plan wordt gemaakt 
waarbij de kosten door TenneT worden gedragen.  
 
Betreffende het bovenstaande hebben wij enkele vragen, namelijk:  
 

1. 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? 

2. 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? 

3. De gemeente Beverwijk werkt momenteel aan een nieuwe groenvisie. Op welke manier 
worden de extra vergroeningsmaatregelen gekoppeld aan de nieuwe groenvisie?  

4. 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? 

5. 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? 

 
Graag vernemen wij uw reactie.  
 
Alvast dank. 
Met vriendelijke groet, 
SamenBeverwijk 
 
 
Bijlage: B1. Open Brief TenneT 


