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Windenergie op Zee, ministerie van Infrastructuur en Milieu en ministerie
van Economische Zaken
Voornemen tot het opstellen van een Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee: aanvulling gebied
Hollandse Kust

De ministers van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Economische Zaken (EZ) hebben het voornemen
een strook toe te voegen aan twee reeds aangewezen Windenergiegebieden op 22 km uit de kust (12
Nautische Mijl). Door toevoeging van de strook komen de windparken op minimaal 18,5 km uit de kust
(10 Nautische Mijl). Het aanwijzen van deze strook zal verlopen via het opstellen van de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust en betreft een partiële herziening van het
Nationaal Waterplan 2 voor het onderdeel Windenergie op Zee.
Ter voorbereiding op de Rijksstructuurvisie laat het Rijk een onderzoekrapport opstellen over de
milieueffecten (planMER). De Commissie voor de m.e.r. is gevraagd advies te geven over de reikwijdte
en het detailniveau van het onderzoek naar de milieueffecten. Op het voornemen en het voorgestelde
onderzoek kunt u uw zienswijze geven.

Waarom dit voornemen?
In 2023 moeten windparken op zee vijf miljoen Nederlandse huishoudens van stroom voorzien. De
bouw van grote windparken op zee is een uitdagende opgave voor alle betrokken partijen, waarmee
de Nederlandse energievoorziening duurzamer wordt en minder afhankelijk van het buitenland.
Het kabinet heeft gebieden aangewezen waar de komende jaren nieuwe windparken op zee kunnen
worden gebouwd. De inzet is een beperkt aantal grote windparken die worden aangesloten op het
elektriciteitsnet via standaardplatforms met een capaciteit van 700 megawatt (MW). Dat is goedkoper
en zo blijft er ruimte over voor andere gebruikers op de Noordzee, zoals bijvoorbeeld de scheepvaart.
De twee eerder aangewezen gebieden ter hoogte van Zuid- en Noord-Holland zijn goedkoper dan
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gebieden verder op zee, maar net te klein voor de aanpak met standaardplatforms. Daarom wil het
kabinet een smalle strook aan deze gebieden toevoegen. De parken komen dan op minimaal 18,5 km
uit de kust.

Publieksparticipatie
Van 24 april tot en met 4 juni 2015 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau met daarin het Voornemen
ter inzage. Tijdens deze periode kunt u uw zienswijze geven op het voornemen om te komen tot deze
Rijksstructuurvisie of op de onderzoeksvragen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De
stukken worden ook voorgelegd aan de kustoverheden. Maatschappelijke en brancheorganisaties zijn
tevens betrokken bij dit voornemen en de NRD, onder andere via het Overleg Infrastructuur en Milieu.

Wat willen we van u weten?
Om de Rijksstructuurvisie zo zorgvuldig mogelijk op te stellen, vraagt het Ministerie van IenM u in te
gaan op de volgende vragen:
– Mist u na het lezen van de achtergrondinformatie thema’s, belangen of invalshoeken?
– Zo ja, kunt u deze toelichten?

Waar kunt u de documenten inzien?
U kunt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau met daarin het voornemen van 24 april tot en met 4 juni
2015 tijdens reguliere openingstijden inzien bij de ministeries van IenM en EZ in Den Haag. U kunt de
stukken downloaden via: www.platformparticipatie.nl/windopzee.
Ook op www.windopzee.nl vindt u informatie over windenergie op zee. Heeft u na het bezoeken van
de websites nog inhoude-lijke vragen? Stuur dan een e-mail naar windopzee@minienm.nl. Voor
vragen over de procedure kunt u terecht bij Directie Participatie van het ministerie van IenM, telefoon
070 456 89 99.

Inloopbijeenkomsten
Op 12 mei (Egmond aan Zee), 18 mei (Scheveningen) en 19 mei (Noordwijkerhout) vinden inloopbijeenkomsten plaats over het voornemen tot aanwijzing van de gebieden.
Informatie over locatie en aanvangstijd vindt u op: www.platformparticipatie.nl/windopzee.

Hoe kunt u reageren?
U kunt reageren door het invullen van een zienswijzenformulier, bij voorkeur via
www.platformparticipatie.nl/windopzee.
Een reactie sturen per post is ook mogelijk: Directie Participatie, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag,
o.v.v. Voornemen Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust. Zodra uw zienswijze is
ontvangen, krijgt u daarvan een bevestiging.

Vervolg
Alle ingediende zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de planMER en de ontwerpRijksstructuurvisie. Deze liggen op een later moment ter inzage, waarna u opnieuw uw zienswijze mag
geven. Een definitief besluit over het aanwijzen van de gebieden valt in de loop van 2016.
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