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WOORD VOORAF 
 
Algemeen 
Van vrijdag 29 januari 2016 tot en met donderdag 10 maart 2016 lag de concept Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (c-NRD) ter inzage voor ‘KAVELBESLUITEN I EN II HOLLANDSE KUST (ZUID)’. Een ieder kon naar 
aanleiding van de c-NRD een zienswijze inbrengen. Overheden konden een reactie geven. 
 
Het project 
In het SER energieakkoord dat op 6 september 2013 is gesloten tussen werkgevers, werknemers, natuur- en 
milieuorganisaties, energiebedrijven, decentrale overheden, het Rijk en vele andere organisaties, is 
afgesproken dat er windparken op zee voor in totaal 3.450 MW worden aangelegd en het Rijk hier via een 
gefaseerd tenderproces subsidie beschikbaar voor stelt in de periode 2015-2019. De Wet windenergie op 
zee maakt het mogelijk dat de Minister van Economische Zaken in overeenstemming met de Minister van 
Infrastructuur en Milieu voor elk windpark een kavelbesluit neemt. In een kavelbesluit wordt bepaald waar 
en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. De kavels I en II liggen 
meer dan 22 kilometer uit de kust, net als het daar gerealiseerde windpark Luchterduinen. 
 
Middels een kennisgeving informeerde EZ het publiek over het voornemen tot dit project. De c-NRD werd 
ter inzage gelegd. Hierin is onder andere aangegeven welke aspecten in het MER nader onderzocht worden. 
 
Informatieavonden 
Er zijn twee inloopavonden georganiseerd, waar medewerkers van de verschillende betrokken overheden 
aanwezig waren om vragen te beantwoorden. De inloopavonden vonden plaats op woensdag 17 februari 
2016 van 19.00 uur tot 21.00 uur in NH Atlantic Den Haag, Deltaplein 200 te Kijkduin en op donderdag 18 
februari 2016 van 19.00 uur tot 21.00 uur in NH Conference Centre Leeuwenhorst, Langelaan 3 te 
Noordwijkerhout. Men kon hier formeel een zienswijze geven op de c-NRD. 
 
Reacties 
Op de c-NRD zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 137 zienswijzen binnengekomen (waarvan 111 uniek) 
en 9 reacties van overheden. De reacties zijn integraal opgenomen in deze bundel. U kunt deze 
reactiebundel (evenals de inspraakbundel) downloaden van www.bureau-energieprojecten.nl. 
 
Registratie en verwerking 
De ontvangen reacties zijn geregistreerd. Aan de indieners is een ontvangstbevestiging gezonden met 
daarin een registratienummer. Met de opzoektabel op pagina 6 kan bij het ontvangen registratienummer 
het bijbehorende reactie- of zienswijzenummer worden opgezocht. 
 
Verdere procedure 
Ook de Commissie voor de milieueffectrapportage is om advies gevraagd over reikwijdte en detailniveau. 
De commissie heeft de ontvangen zienswijzen en reacties bij haar advies betrokken. 
 
Alle zienswijzen en reacties van de betrokken overheden en het advies van de Commissie voor de 
milieueffectrapportage worden bekeken door de ministers van EZ en van IenM en verwerkt in een 
definitieve ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)’. Daarin wordt vastgelegd welke informatie in het MER 
opgenomen dient te worden. 
 
Als het MER is afgerond, worden mede op basis daarvan de ontwerpbesluiten voorbereid. Deze 
ontwerpbesluiten zullen samen met het MER ter inzage worden gelegd. Dit wordt te zijner tijd 
aangekondigd in onder andere lokale huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. 
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Nr. 3818
28 januari

2016

Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid), Ministerie van Economische 

Zaken

Kennisgeving 

Voornemen om een milieueffectrapport (MER) op te stellen 

Van vrijdag 29 januari tot en met donderdag 10 maart 2016 liggen stukken ter inzage voor de 
milieueffectrapportages voor het voornemen voor kavelbesluiten I en II voor windparken op zee in het 
aangewezen windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) op meer dan 22 kilometer uit de kust. Iedereen 
kan hierop reageren met een zienswijze.

Waarom dit voornemen? 

In het SER energieakkoord dat op 6 september 2013 is gesloten tussen werkgevers, werknemers, 
natuur- en milieuorganisaties, energiebedrijven, decentrale overheden, het Rijk en vele andere 
organisaties, is afgesproken dat er windparken op zee voor in totaal 3.450 MW worden aangelegd en 
het Rijk hier via een gefaseerd tenderproces subsidie beschikbaar voor stelt in de periode 2015-2019. 
De Wet windenergie op zee maakt het mogelijk dat de Minister van Economische Zaken in overeen-
stemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu voor elk windpark een kavelbesluit neemt. In 
een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en 
geëxploiteerd mag worden. De kavels I en II liggen meer dan 22 kilometer uit de kust, net als het daar 
gerealiseerde windpark Luchterduinen.

Met deze kennisgeving informeert de Minister van Economische Zaken u over het voornemen tot deze 
MER-beoordelingsplichtige projecten. Daarbij wordt een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter 
inzage gelegd waarin is aangegeven op welke wijze het milieuonderzoek zal worden uitgevoerd en 
hoe dit in de MER-en moet worden opgenomen.

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
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Besluitvorming 

De kavelbesluiten I en II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) worden vastgesteld door de Minister 
van Economische Zaken in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Milieueffectrapportage 

Met milieueffectrapporten (MER-en) worden (mogelijke) milieueffecten, bijvoorbeeld op leefomge-
vingskwaliteit (mens), gezondheid, landschap, natuur, bodem en water in beeld gebracht zodat deze 
effecten een volwaardige rol kunnen spelen bij de besluitvorming. De MER-en zullen ook een 
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passende beoordeling bevatten om mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden in kaart te 
brengen.

Waar kunt u de stukken inzien? 

U kunt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau van vrijdag 29 januari tot en met donderdag 
10 maart 2016 inzien op www.bureau-energieprojecten.nl en tijdens reguliere openingstijden (op 
papier) op de volgende locaties:
• Gemeente Rotterdam, Stadswinkel Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161, 3151 AE Hoek van 

Holland, T. 14010
• Gemeente Den Haag, Stadsdeelkantoor Loosduinen, Kleine Keizer 3, 2533 CV Den Haag, T. 14070
• Gemeente Wassenaar, Johan de Wittstraat 45, 2242 LV Wassenaar, T. 14070
• Gemeente Katwijk, Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk ZH, T. (071) 406 50 00
• Gemeente Noordwijk, Voorstraat 42, 2201 HW Noordwijk, T. (071) 36 60 000
• Gemeente Zandvoort, Swaluëstraat 2, 2042 KB Zandvoort, T. 14 023 of 023 5740100
• Gemeente Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ Overveen, T. 14023
• Gemeente Velsen, Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden, T. 140225

Informatiemarkt 

De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu organiseren inloopavonden. U 
bent van harte welkom om daar vragen te stellen en informatie te krijgen over het project en de 
procedure. Deze inloopavonden worden gehouden op:
• woensdag 17 februari 2016 van 19.00 uur tot 21.00 uur bij NH Atlantic Den Haag, Deltaplein 200 te 

Kijkduin; en
• donderdag 18 februari 2016 van 19.00 uur tot 21.00 uur bij NH Conference Centre Leeuwenhorst, 

Langelaan 3 te Noordwijkerhout.

Van 19.00 uur tot 21.00 uur is de zaal open en heeft u de mogelijkheid om de informatiemarkt te 
bezoeken en vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de overheid. U kunt vrij in- en 
uitlopen en op ieder moment met de diverse medewerkers spreken. U hoeft zich niet van te voren aan 
te melden.

U kunt uw mening geven 

In uw zienswijze kunt u ingaan op het voornemen, met inbegrip van alle onderdelen van de concept 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau. U kunt hierbij denken aan:
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat zou er anders 
moeten en waarom?

Hoe kunt u reageren? 

U kunt vanaf vrijdag 29 januari tot en met donderdag 10 maart 2016 reageren. Wij ontvangen uw 
zienswijze bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl onder kavelbesluiten I en 
II Hollandse Kust (zuid). U kunt niet reageren via e-mail.

U kunt per post reageren: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt kavelbesluiten I en II Hollandse Kust 
(zuid), Postbus 248, 2250 AE Voorschoten.

Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres noemen? Dan kunnen wij in een later stadium contact met u 
opnemen. Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens een inloopavond of via Bureau 
Energieprojecten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, T (070) 379 89 79.

Wat gebeurt er nog meer? 

Gelijktijdig aan de voorbereiding van de kavelbesluiten worden onder de rijkscoördinatieregeling het 
inpassingsplan en de vergunningen voor het net op zee voor de Hollandse Kust (zuid) voorbereid. De 
concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het net op zee Hollandse Kust (zuid) wordt gelijktijdig 
ter inzage gelegd.

Voor het windenergiegebied Hollandse Kust is nog niet het hele gebied aangewezen waar mogelijk 
windparken kunnen komen. In een Rijksstructuurvisie worden twee extra stroken aangewezen op 10 
tot 12 nautische mijl (circa 18,5 tot 22 kilometer) uit de kust, aansluitend aan de al eerder aangewezen 
windenergiegebieden. Het definitieve besluit hierover is nog niet genomen. Hiervoor loopt een aparte 
procedure.
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Voor de procedure voor de rijkscoördinatieregeling voor het net op zee en voor de Rijksstructuurvisie 
worden apart kennisgevingen gepubliceerd.

Wat gebeurt hierna? 

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt ook voorgelegd aan de adviseurs met een 
wettelijke taak. De Commissie voor de milieueffectrapportage zal in de gelegenheid worden gesteld 
advies uit te brengen. Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden bekeken door de Minister en 
betrokken in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Mede op basis van deze notitie worden de MER-en 
opgesteld.

Als de MER-en zijn afgerond, worden mede op basis daarvan de toegestane windparken voorbereid en 
ontwerpkavelbesluiten I en II opgesteld. De MER-en zullen samen met de ontwerpkavelbesluiten I en II 
ter inzage worden gelegd. Hierop kan iedereen dan reageren. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in 
onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl.

Meer informatie 

Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het bezoeken van de 
website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.
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Opzoektabel mondelinge, schriftelijke en digitale reacties en zienswijzen 
 
In onderstaande tabel kunt u met het registratienummer het nummer van de reactie of zienswijze 
opzoeken. De reacties zijn vanaf pagina 11 opgenomen. De zienswijzen vindt u in de separate 
zienswijzenbundel. 
 

Zienswijzen en reacties op concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de milieueffectrapportage 
voor ‘KAVELBESLUITEN I EN II HOLLANDSE KUST (ZUID)’ 

 

Registratienummer Zienswijzenummer Reactienummer 
4W-SN-0001 0001  
4W-SN-0002 0002  
4W-SN-0003 0003  
4W-SN-0004 0004  
4W-SN-0005 0005  
4W-SN-0006 0006  
4W-SN-0007 0007  
4W-SN-0008 0008  
4W-SN-0009 0009  
4W-SN-0010 0010  
4W-SN-0011 0011  
4W-SN-0012 0012  
4W-SN-0013 0013  
4W-SN-0014 0014  
4W-SN-0015 0015  
4W-SN-0016 0016  
4W-SN-0017 0017  
4W-SN-0018 0018  
4W-SN-0019 0019  
4W-SN-0020 0020  
4W-SN-0021 0021  
4W-SN-0022 0022  
4W-SN-0023 0023  
4W-SN-0024 0024  
4W-SN-0025 0025  
4W-SN-0026 0026  
4W-SN-0027 0027  
4W-SN-0028 0028  
4W-SN-0029 0029  
4W-SN-0030 0030  
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4W-SN-0031 0031  
4W-SN-0032 0032  
4W-SN-0033 0033  
4W-SN-0034 0034  
4W-SN-0035 0035  
4W-SN-0036  R0036 
4W-SN-0037 0037  
4W-SN-0038 0038  
4W-SN-0039 0039  
4W-SN-0040 0040  
4W-SN-0041 0041  
4W-SN-0042 0042  
4W-SN-0043 0043  
4W-SN-0044 0044  
4W-SN-0045 0045  
4W-SN-0046 0046  
4W-SN-0047  R0047 
4W-SN-0048 0048  
4W-SN-0049 0049  
4W-SN-0050 0050  
4W-SN-0051 0051  
4W-SN-0052 0052  
4W-SN-0053 0053  
4W-SN-0054 0054  
4W-SN-0055 0055  
4W-SN-0056 0056 (+ 1 identiek)  
4W-SN-0057  R0057 
4W-SN-0058 0058  
4W-SN-0059 0059  
4W-SN-0060 0060  
4W-SN-0061 0061  
4W-SN-0062  R0062 
4W-SN-0063 0063 (+ 1 identiek)  
4W-SN-0064 0064  
4W-SN-0065  R0065 
4W-SN-0066 0066  
4W-SN-0067  R0067 
4W-SN-0068 0068  
4W-SN-0069 0069  
4W-SN-0070  R0070 
4W-SN-0071 0071  
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4W-SN-0072 0072  
4W-SN-0073  R0073 
4W-SN-0074 0074  
4W-SN-0075 0075  
4W-SN-0076 0076  
4W-SN-0077 0077  
4W-SN-0078 0078  
4W-SN-0079 0079 (+ 22 identiek)  
4W-SN-0080 0080  
4W-SN-0081 0081  
4W-SN-0082 0082  
4W-SN-0083 0083  
4W-SN-0084 0084  
4W-SN-0085 0085  
4W-SN-0086 0086  
4W-SN-0087 0087  
4W-SN-0088 0088  
4W-SN-0089 0089  
4W-SN-0090 0090  
4W-SN-0091 0091  
4W-SN-0092 0092  
4W-SN-0093 0093  
4W-SN-0094 0094  
4W-SN-0095 0095  
4W-SN-0096 0096  
4W-SN-0097 0097  
4W-SN-0098 0098  
4W-SN-0099 0099  
4W-SN-0100 0100  
4W-SN-0101  R0101 
4W-SN-0102 0102  
4W-SN-0103 0103  
4W-SN-0104 0104  
4W-SN-0105 0105  
4W-SN-0106 0106  
4W-SN-0107 0107  
4W-SN-0108 0108  
4W-SN-0109 0109  
4W-SN-0110 0110  
4V-SN-0111 0111  
4V-SN-0112 0112  
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4V-SN-0113 0113  
4V-SN-0114 0114  
4V-SN-0115 0115  
4V-SN-0116 0116  
4V-SN-0117 0117  
4V-SN-0118 0118 (+ 1 identiek)  
4V-SN-0119 0119  
4V-SN-0120 0120 (+ 1 identiek)  
Zienswijzen 0111 tot en met 0120 zijn ingediend op de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor 
Net op zee Hollandse Kust (zuid). Omdat ze inhoudelijk over de Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust 
(zuid) gaan zijn ze ook aan deze bundel toegevoegd. 
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Alfabetisch overzicht overheden en reacties 

Reacties van overheden op concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de milieueffectrapportage 
voor ‘KAVELBESLUITEN I EN II HOLLANDSE KUST (ZUID)’ 

 
 
Reactienummer Naam Organisatie 
R0101 Gemeente Beverwijk, College van Burgemeester en Wethouders, BEVERWIJK 
R0057 Gemeente Castricum, CASTRICUM 
R0062 Gemeente Den Haag, College van Burgemeester en Wethouders, 'S-GRAVENHAGE 
R0036 Gemeente Den Haag, Stadsdeel Loosduinen, 'S-GRAVENHAGE 
R0070 Gemeente Katwijk, College van Burgemeester en Wethouders, KATWIJK ZH 
R0067 Gemeente Wassenaar, College van Burgemeester en Wethouders, WASSENAAR 
R0047 Gemeente Zandvoort, College van Burgemeester en Wethouders, ZANDVOORT 
R0073 Gemeente Noordwijk, NOORDWIJK ZH 
R0065 Provincie Noord-Holland, Gedeputeerde Staten, HAARLEM 
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Bureau Energieprojecten 

Inspraakpunt Kavelbesluiten 1 en 2 

Hollandse Kust (Zuid) 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Onderwerp Kavelbesluiten 1 en 2 

Geachte Mevrouw of Meneer, 

Stadsdeel Loosduinen 

Gemeente D en Haag 

Uw brief van 

Uw kenmerk 

Ons kenmerk 

16.34uit 

Aantal bijlagen 

Datum 

3 maart 2016 

Wij hebben kennisgenomen van Uw concept "Notitie Reikwijdte en Detailniveau Kavelbesluiten 1 en 2 

Hollandse Kust ( Zuid ). 

In de nationale visie Kust ( 2013) wordt o.a. aangegeven dat de kust niet alleen ecologische kwaliteiten 

herbergt, maar ook een grootschalige door de mens beleefbare landschappelijke kwaliteit. De eigenschap in 

grote delen van de kustzone om onbelemmerd de horizon te kunnen zien, is elders in Nederland vrijwel 

afwezig. Aldus vormt dit een grote maatschappelijke kwaliteit. Vele mensen genieten van de leegte en 

duisternis, van de elementen van water, wind, storm en zon, de getijden en dat gedurende alle seizoenen. De 

kust is de grootste vrij toegankelijke ruimte van ons land. 

Wanneer wij daarnaast de noodzaak zien van het ontwikkelen van duurzame energie , waaronder de 

realisering van windmolenparken in zee, dan wordt meteen duidelijk dat het laatste met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid zal moeten geschieden. 

Integraal denken en een uiteindelijk zo efficiënt mogelijk gebruik van de ruimte in zee moeten daarbij de 

prioriteit krijgen boven overwegingen van zuiver financiële aard. 

In dat kader is het jammer te moeten constateren dat er geen sprake is van een integrale aanpak bij de 

ontwikkeling van de opgave om 2100 MW te installeren bij de Hollandse Kust en dat vermogen aan land te 

brengen. 

Comm issie Loosduinen 

DDH 210991 

Ambtelijk Secretariaat 

Stadsdeelkantoor Loosdu inen 

Kle ine Keizer 3 

2553 CV Den Haag 

Telefoon (070) 353 79 45 

Fax (070) 353 79 01 

commissieloosduinen@denhaag.nl 

www.commissieloosdu inen. nl 
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In de concept notitie wordt alleen uitgegaan van 1400 MW in H.K. Zuid, terwijl de invulling van de 700 MW 

voor H.K. Noord niet wordt beschreven. Daarnaast wordt vooruitgelopen op de besluitvorming over H.K. 

Zuid 3 en 4 binnen de 12 mijlszone. 

Het alternatief van IJmuiden Ver wordt niet in beeld gebracht naast de locatie Hollandse Kust Zuid. Ook 

alternatieven voor de locaties binnen de 12 mijlszone, liggend buiten die zone, zijn niet aangegeven en 

beschreven. 

Vanwege de zichtbaarheid en andere mogelijke effecten op de beleving van de kust en de kusteconomie zijn 

wij zeer terughoudend t.a.v. de realisering van grootschalige windparken binnen de 12 mijlszone. Het is een 

"Nee tenzij"! 

Vanuit deze overwegingen zijn wij van mening dat de mogelijke effecten daarvan reeds nu helder gemaakt 

moeten worden en in de voorliggende concept notitie moeten worden meegenomen. 

De keuze om 1400 MW vanuit Hollandse Kust 1,2,3 en 4 op de hoogspanningsstations Maasvlakte dan wel 

Wateringen aan te sluiten is niet noodzakelijk en doelmatig. Dit brengt extra kosten met zich mee vanwege de 

benodigde aanpassing van deze hoogspanningsstations. Zij kunnen anders immers geen vier velden 

accommoderen. Het nieuw gebouwde hoogspanningsstation Beverwijk is daarvoor wel geschikt. Dit komt in 

het concept onvoldoende naar voren. 

De keuze om een systeem te bouwen op basis van de capaciteit van een 220 kV kabel welke 350 MW kan 

transporteren zou even goed tot een transformatorstation van 1050 MW bij Zuid en een transformatorstation 

van 1050 MW bij H.K. Noord kunnen leiden. E.e.a. zou dan een besparing van een kostbaar 

transformatorstation van 700 MW betekenen. De doelmatigheid en de kosteneffectiviteit van de twee 

transformatorstations bij H.K. Zuid moeten diepgaander worden onderbouwd. 

Het is meer dan jammer te moeten constateren dat slechts economische motieven, lagere kosten, ertoe geleid 

hebben om terug te komen op het aanvankelijke besluit om buiten de 12 mijlszone te blijven. Het blijkt niet 

alleen technisch mogelijk, maar ook economisch rendabel te zijn om ver uit de kust een windpark te 

ontwikkelen. Zie het Deense Dong Energy en hun project op 120 km voor de kust van Yorkshire. Wij 

verwijzen hierbij naar de site Stichting Vrije Horizon.nl m.b.t IJmuiden ver. 

Hoogachtend, 
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R047

Gemeente Zandvoort 

ARCHIEFEXEMPLAAR 

Bureau Energieprojecten 
lnspraakpunt net op zee Hollandse Kust (zuid) 

Postbus 248 
2250 AE VOORSCHOTEN 

Telefoon: 14023 
Fax: 023-5713724 

E-mail : info@zandvoort.nl 
Internet: www.zandvoort.nl 

Postadres: Postbus 2 
2040 AA Zandvoort 

Bezoekadres: Swaluëstraat 2 
2042 KB Zandvoort 

Bankrekening: NL64 BNGH 0285010034 
Kamer van Koophandel : Nr. 34363858 

Uw kenmerk: DGETM-E0/16006274 
Ons kenmerk: 2016/02/001121 

Zaaknr: Z2016-000329 
Informatie:  

Bijlagen: 

Onderwerp: Inspraakreactie concept notitie Reikwijdte en Detailniveau Datum: 8 maart 2016 
Milieueffectrapporten Kavelbesluiten 1 en Il Hollandse Kust (zuid) 

Geachte  

Wij hebben kennis genomen van uw brief van 22 januari 2016 met daarin de aankondiging 
van de terinzagelegging van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het opstellen 
van milieueffectrapporten (MER-en) voor de kavelbesluiten 1 en Il in het gebied Hollandse 
Kust (zuid). 

Door middel van deze brief maken wij onze zienswijze aan u kenbaar. 

Als grootste badplaats van Noord-Holland heeft Zandvoort een direct belang bij wat er voor 
de Hollandse kust staat te gebeuren. Toerisme is de economische motor van onze 
gemeente. De komst van windmolens op 10 tot 12 mijl uit de kust heeft majeure negatieve 
effecten op de kusteconomie. Tevens hebben deze windmolenparken vergaande gevolgen 
voor de nu nog bestaande unieke kwaliteit van het open zeelandschap met vergezichten op 
de horizon. Wij staan dan ook zeer kritisch tegen de komst van windmolens voor de kust, 
ook die op een afstand van 12 mijl uit de kust worden gerealiseerd. Voor bezoekers, 
bewoners en ondernemers is met de ingebruikneming van het windpark Luchterduinen 
duidelijk geworden wat een windmolenpark op 12 mijl uit de kust betekent. Het park is op 
vele momenten van de dag met het blote oog goed zichtbaar. De gemeente Zandvoort is 
voorstander van windenergie op zee, maar dan wel uit het zicht van de kust. 

In de routekaart windenergie op zee van 26 september 2014 is aangeven dat de strook 
tussen de 1 O en 12 nautische mijlen wordt toegevoegd aan een reeds aangewezen 
energiegebied. De reden die hiervoor werd aangedragen is dat de aangewezen gebieden, in 
dit geval Hollandse Kust Zuid, te klein zijn voor de aanpak met standaardplatforms met een 
capaciteit van 700 MW per platform. Om deze strook tussen de 10 en 12 mijl aan het gebied 
Hollandse Kust Zuid toe te voegen is de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvu lling 
Hollandse Kust in voorbereiding. Besluitvorming hierover staat gepland voor de zomer van 
2016. 

Door nu reeds de kavelbesluiten 1 en 11 voor het gebied Hollandse Kust Zuid voor te bereiden 
wordt op de zaken vooruitgelopen. Zolang niet besloten is over de toevoeging van de strook 
tussen de 10 en 12 mijl is de uitvoering van de kavels 1 en Il niet gegarandeerd. Immers, de 
aangewezen gebieden zijn als te klein beoordeeld. Wij vinden het maatschappelijk gezien 
niet gewenst dat deze volgorde van besluitvorming gehanteerd wordt. Wij vragen u dan ook 
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om eerst de besluitvorming over de aanvullende Rijksstructuurvisie af te wachten voordat 
besluitvorming over de kavels 1 en Il gaat plaatsvinden. 

Op pagina 22 van de NRD staat dat in de MER-en de effecten van de gewijzigde kavels 1 en 
11 in beeld worden gebracht als alleen kavels 1 en Il in het gebied Hollandse Kust Zuid 
worden gerealiseerd. Wij verzoeken u uit te leggen hoe deze uitspraak zich verhoudt tot 
hetgeen in de routekaart van 26 september 2014 is beschreven. Namelijk dat dit gebied te 
klein is voor de aanpak met standaardplatforms van 700 MW. 

In hoofdstuk 5 van de NRD wordt aangegeven welke mogelijke milieueffecten, 
effectbeoordelingen en maatregelen in de MER-en in beeld worden gebracht. In paragraaf 
5.1.6 wordt ingegaan op het aspect Landschap. Ten aanzien van de zichtbaarheid van de 
windturbines willen wij erop aandringen dat juist ook voor de nachtperiode de effecten in 
beeld worden gebracht. Dit vanwege de verstoring die de verlichting van de windmolens met 
zich meebrengen. Tevens vragen wij u om het bezoekersaantal op verschillende dagen te 
betrekken in de afweging van het aspect "landschap". Op de dagen dat de windmolens het 
best zichtbaar zijn (heldere, zonnige dagen) zullen ook de meeste bezoekers zich aan de 
kust bevinden. 

Daarnaast is het gezien de stellingname in de routekaart uit 2014, geen logische keuze om 
alleen kavels 1 en Il te visualiseren. De realisatie van deze kavels is namelijk afhankelijk van 
de realisatie van de kavels 111 en IV, gelegen in de 10-12 mijlszone. Een visualisatie met 
daarin alleen kavels 1 en Il is hierdoor niet opportuun en zal een verkeerd beeld geven. Dit 
zal leiden tot onjuiste beeldvorming bij alle partijen wat in een complex dossier als deze 
ongewenst is. 

Ten aanzien van deze visualisatie vragen wij u om gebruik te maken van representatieve 
beelden, gebaseerd op bijvoorbeeld het recente gerealiseerde park Luchterduinen. 

Wij verzoeken u in het kader van onze zienswijzen om: 
De besluitvorming over de Rijksstructuurvisie Windenerg ie op Zee Aanvulling 
Hollandse Kust (10-12 mijl) af te wachten voordat besluitvorming over de kavels 1 en 
Il gaat plaatsvinden. 
Uit te leggen hoe de uitspraak dat in de MER-en de effecten van de gewijzigde kavels 
1 en Il in beeld worden gebracht als alleen kavels 1 en Il in het gebied Hollandse Kust 
Zuid worden gerealiseerd zich verhoudt tot hetgeen in de routekaart is beschreven. 
Ten aanzien van de zichtbaarheid van de windturbines juist ook voor de nachtperiode 
de effecten in beeld worden gebracht. 
Het bezoekersaantal op verschillende dagen te betrekken in de afweging van het 
aspect "landschap". 
Niet alleen kavels 1 en Il te visualiseren, maar dit in samenhang te doen met kavels 111 
en IV. En hierbij gebruik te maken van realistische beelden. 

Hoogachtend, 

-----------
G. Kuipers , wethouder Toerisme en Economie 
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gemee n te 

CASTR ICUM 
Akersloot 

BakKL.r"' 

CastriculT' 

Limmen Bureau Energieprojecten 
lnspraakpunt kavelbesluiten 1 en Il 
Hollandse Kust (zuid) 7 0 "1flr de Woude 

Postbus 248 'J 1 

2250 AE Voorschoten 

Afdeling Ontwikkeling Datum 15 februari 2016 

Contactpersoon  Uw brief van 

Telefoonnummer  Uw kenmerk 

Ons kenmerk UJ 16/03. 0 ... 1 "' ..., 

Bijlage(n) Verzenddatum 9 MRT 2016 
Onderwerp Zienswijze kavelbesluiten 1 en Il Hollandse Kust (zuid) 

Geachte neer, 

1 
Van vrijdag 29 januari tot en met donderdag 10 maart 2016 ligt de concept Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage ter voorbereiding van de op te stellen 
milieueffectrapportages (MER) voor kavelbesluiten 1 en Il Hollandse Kust (zuid). In diverse 
lokale media en in de Staatscourant van donderdag 28 januari 2016 is kennisgeving van 
het voornemen gedaan. In uw publicatie nodigt u ons uit voor het indienen van een 
zienswijze. 

Als zienswijze m.b.t. het gebruikte kaartmateriaal op te merken dat de kavels tussen de 
1 O en 12 nautische mijl niet op deze kaarten voor horen te komen, omdat deze kavels nog 
niet zijn aangewezen. 

Als zienswijze m.b.t. de capaciteitsberekeningen op te merken dat de opbrengstcapaciteit 
van kavels tussen de 1 O en 12 nautische mijl bij de potentiele opbrengstcapaciteit wordt 
geteld, terwijl de kavels nog niet zijn aangewezen. Het is de wens van kustgemeenten om 
de gewenste capaciteit buiten de 12 mijl zone te realiseren. Dit is met nieuwe technologie 
ook goed mogelijk. 
Als zienswijze m.b.t. het kavelbesluit 1 en Il Hollandse Kust op te merken dat vanwege de 
te verwachten economische en maatschappelijke effecten op kustgemeenten de 
ontwikkeling van de verst gelegen kavels, zoals de kavel "IJmuiden ver" de voorkeur 
heeft, voordat de kavels vanaf de 12 mijl zone worden ontwikkeld. 

Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum • Postbus 1301 , 1900 BH Castricum 

Tel.: 14 02 51 / (0251) 66 11 22 • Fax: (0251) 66 12 34 • Internet: www.castricum.nl • E-mail:gemeentebestuur@castricum.nl 
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Als zienswijze m.b.t. het beoordelingskader op te merken dat voor het Thema Natura 
2000 onder het verwijderen van de windmolens wordt verstaan het verwijderen van de 
bovenbouw. De fundering wordt niet verwijderd. Dit heeft een effect op de MER op 
langere termijn dan de aanwezigheid van het windmolenpark. Wij verzoeken u dit lange 
termijn effect in de MER inzichtelijk te maken. 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Castricum, 

de loco- -•e~ 

~pi/! 
Drs. A. Mans 
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Den Haag 

Gemeente Den Haag 

Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag 

Bureau Energieprojecten 
lnspraakpunt Kavelbesluiten l en II Hollandse Kust (zuid) 
Postbus 248 
2250 AE VOORSCHOTEN 

Onderwerp 

Zienswijze op Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Milieueffectrapporten kavelbesluiten I en II Hollandse Kust 
(zuid) 

Geacht bureau Energieprojecten, 

Uw brief van 7 

Uw kenmerk 

DGETM-E2020 / 16009103 
Ons kenmerk 

DS0/2016.227 
Doorkiesnummer 

14070 
E-mailadres 

Aantal bijlagen 

Datum 

8 maart 2016 

Hierbij ontvangt u de zienswijze van de gemeente Den Haag op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Milieueffectrapporten (NRD) kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid). De gemeente Den Haag heeft de 
ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn en gebruik te maken van duurzame energiebronnen. In de 
"Energievisie Den Haag 2040" is windenergie op zee benoemd als één van de grootste bronnen van 
duurzame elektriciteit voor de stad. Mede in dat licht verzoekt de gemeente het alternatief van IJmuiden 
Ver in beeld te brengen naast de locatie Hollandse Kust Zuid. Ook verzoekt de gemeente het alternatief te 
onderzoeken waarbij kavels III en IV gelegen binnen de 12 mij lszone vervallen en alleen kavels I en II 
gerealiseerd gaan worden. 
We hebben u eerder ook een zienswijze gestuurd met kenmerk DS0/2016.90 in reactie op de concept 
notitie Reikwijdte en Detailniveau Transmissiesysteem wind op zee Hollandse Kust (zuid). Deze 
zienswijze dient als integraal onderdeel te worden beschouwd van voorliggende zienswijze. 

Bij windenergie op zee hebben we een aantal aandachtspunten. Deze zijn voor een groot deel al in de 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau benoemd als beoordelingscriteria (pag. 32 en 33). In aanvulling hebben 
we op de NRD een aantal aandachtspunten. Een aantal criteria verdient een nadere verdieping en enkele 
moeten volgens ons ook worden toegevoegd. Zo zijn we van mening dat vanwege het grote belang van de 
kust voor de stad, de effecten op de kusteconomie als zelfstandig aspect onderzocht dienen te worden. Ook 
verzoeken we u de effecten op flora en fauna nauwgezet te onderzoeken. We zetten onze opmerkingen op 
de NRD hieronder uiteen. 

Toerisme en Recreatie (kusteconomie) 
In tabel 5 .1 is onder Overige gebruiksfuncties benoemd dat de effecten op recreatie en toerisme worden 
onderzocht. 

Inlichtingen bij 

 

Postadres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag 
Bezoekadres: Spui 70, Den Haag 
Internetadres: w ww.denhaag.nl 

Telefoon: 14070 
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Vanwege het grote belang voor de Haagse kusteconomie en het (toekomstig) vestigingsklimaat verzoeken 
we u deze thema's als zelfstandig aspect en daarmee als apart hoofdstuk op te nemen in de MER, eventueel 
in combinatie met het aspect landschap. Daarbij is het van belang dat bij de beoordeling van de effecten 
van de kavelbesluiten 1 en II op de kusteconomie niet alleen gebruik wordt gemaakt van de bestaande 
literatuur, maar dat er ook aanvullend kwalitatief en kwantitatief onderzoek wordt gedaan. De visualisaties 
die worden gemaakt voor verschillende typen windturbines in kavel 1 en II kunnen bij uitstek voor dergelijk 
onderzoek gebruikt worden. Bij de varianten vragen we u ook expliciet te onderzoeken welke effecten de 
grootte van de molens hebben in relatie tot de afstand tot de kust. Bij landschap dient als beleving de wijdse 
en lege horizon als gevoel (i.p.v. als feit) meegenomen te worden. Verder verzoeken we u te onderzoeken 
of de (rode) lichtjes op de windturbines achterwege kunnen blijven of zo ontworpen dat deze vanaf de kust 
niet zichtbaar zijn, ook wanneer daarvoor wetgeving aangepast zou moeten worden. 

Scheepvaart en veiligheid 
Hoewel de NRD veiligheid van scheepvaart noemt, is het niet duidelijk ofrecreatievaart daaronder valt 
Recreatievaart zou in de NRD een eigen categorie moeten zijn. Reden is dat communicatie- en omgevings
en plaatsbepalingsapparatuur, zoals gebruikt in de recreatievaart kwetsbaarder is voor verstoring door 
windturbines dan die van de commerciële scheepvaart. Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met 
het zogenaamde 'funneleffect'. De effecten van de funnel reiken verder dan alleen de rotorbladen of direct 
achter de windturbine. Hoe groter de turbine en hoe meer turbines hoe sterker de funnel (zie ook 
bijgevoegde foto). Verder wordt onder veiligheid voor scheepvaart niet aangegeven of daar ook de 
(on)mogelijkheden voor reddingsacties van hulpdiensten onder mee wordt genomen. Hetzelfde geldt voor 
de ( on)mogelijkheden tot zelfredzaamheid bij een ongeluk in of nabij een windturbinepark. Er wordt 
toegestaan om met recreatieschepen tot 24 meter door het windturbinepark te varen. Gelet op de 
masthoogte en zeiloppervlakte van recreatieschepen tot 24 meter zal in het MER moeten worden 
onderzocht of en onder welke voorwaarden dit veilig kan. 

funneleffect 

Visserij 
De aanleg van windparken in kavel 1 en II leidt tot verlies van het areaal aan visgronden en (deels) tot 
omvaren. In de NRD wordt aangegeven dat ingegaan wordt op de beperkingen voor de visserij. Gezien het 
belang van de visserij voor Scheveningen verzoeken wij u de beperkingen en consequenties ook voor 
Scheveningen in beeld te brengen. Verder is het vreemd te veronderstellen dat de vissen in de Noordzee (of 
waar dan ook) homogeen verdeeld zijn (p.28). Als dat zo was, dan zouden er geen speciale visgronden of 
natuurgebieden op de Noordzee (nodig) zijn. Juist in een MER moet op locatie specifieke eigenschappen, 
en daarmee ook de verspreiding / voorkomen van bepaalde vissoorten (inclusief ei-zettingsgebieden en 
larvenstromen), in worden gegaan. 
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Natuur - Natura 2000 gebieden 
In de NRD worden verschillende beoordelingscriteria genoemd ten aanzien van natuur. De Haagse N2000 
gebieden Westduinpark, Spanjaardsduin en Solleveld - Kapittelduinen worden ten onrechte niet genoemd 
in de NRD (p. 17). We verzoeken u om in de planMER de effecten van de windturbineparken op de drie 
Haagse Natura 2000 gebieden inclusief de natuurschoondoelstellingen te beschrijven. Daarnaast verzoeken 
we hoe bij de aanleg van de parken rekening kan worden gehouden met zeezoogdieren en welk type 
fundering een positieve bijdrage levert aan het onderwaterleven. 

Vogels en vleermuizen 
Cumulatie van windparken en andere installaties op zee moeten worden meegenomen evenals het hiervoor 
geduide Funnel effect. Niet alleen het omvliegen zelf maar ook het energieverlies van de vogels van het 
omvliegen, moet worden meegewogen (kunnen ze hun migratie(tussen)doel nog bereiken en dan met 
succes broeden, kunnen ze nog predatie ontwijken etc" het effect gaat verder dan alleen omvliegen of 
directe slachtoffers). De cumulatie van de effecten van diverse windparken op de migratie vogels / 
vleermuizen van windparken dient in het MER te worden beschreven. Verder dient het effect van dit 
windpark in combinatie met (te realiseren) windparken voor de Belgische en Engelse kust in samenhang te 
worden bezien. 

Bandbreedten 
In tabel 4.1 op pagina 24 worden de bandbreedten benoemd. In de bandbreedten ontbreekt de bandbreedte 
van het aantal te plaatsen turbines en de bandbreedte van de mogelijke opstellingen. Beide maken veel uit 
voor de uiteindelijke effecten. We verzoeken u meerdere varianten op te nemen, waarbij de totale output 
gelijk blijft. Een enkelvoudige weergave van een thema zoals "66Kv" of "minimaal 4x rotordiameter" is 
geen bandbreedte. Op pagina 25 wordt de mogelijkheid van verkleinen bandbreedte genoemd als een 
mitigerende maatregel. Dit doet afbreuk aan de systematiek van het werken met bandbreedtes. 

Overige gebruiksfuncties 
De functies verdienen een nadere specificering, zowel kwantitatief als kwalitatief. Nu wordt te veel gebruik 
gemaakt van containerbegrippen. Zie ook onze opmerking onder de kop toerisme en recreatie. 

Geologie/Hydrologie 
Bij vertroebeling dient ook gekeken te worden naar de primaire (algen) productie en samenstelling, zowel 
in ecologische zin (denk aan basis visserij) als voor zwemwaterkwaliteit. 

Tot slot merken we bij de tabel op pagina 26 (niet genummerd), tweede rij laatste twee kolommen op dat: 
aanpassing omtrek windpark moet zelfs in het kavelbesluit worden opgenomen. Daarnaast kan niet voor het 
MER al worden geconcludeerd dat het effect "aanvaardbaar" is. Daarvoor is nu juist het MER nodig. 

Uiteraard zijn we bereid de bovenstaande punten nader toe te lichten of mee te werken aan onderzoek naar 
de effecten van windparken. 

Het college van burgem 
de locosecretaris, 
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Geachte heer, mevrouw, 
 
Namens het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland stuur ik u hierbij een 
zienswijze op de concept NRD Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust. Dit is de digitale versie, en 
daarom niet ondertekend. Een ondertekend exemplaar volgt zo spoedig mogelijk per post.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Beleidsadviseur Europese zaken – sector Bestuurlijke Ontwikkeling, Strategie en Europa 

 
Houtplein 33 2012 DE Haarlem  
  
www.noord-holland.nl 
snijdersj@noord-holland.nl 
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POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM 

 

Minister van Economische Zaken  

Directie Energie, Telecom en Mededinging 

Postbus 20401 

2500 EK  Den Haag 

 

 

 

 

Betreft: Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid) 

 

Excellentie,  

 

Gedeputeerde Staten 

Uw contactpersoon 

BEL/BOSE 

 

Doorkiesnummer

 

1 | 3 

 

Verzenddatum 

 

 

Kenmerk 

608808/771651 

 

Uw kenmerk 

DGETM – E2020 / 16009103 

Postbus 3007 

2001 DA  Haarlem 

Telefoon (023) 514 3143 

Fax (023) 514 3030 

 

Houtplein 33 

Haarlem [2012 DE] 

www.noord-holland.nl 

Wij hebben kennis genomen van uw voornemen om 

Milieueffectrapportages op te stellen ten behoeve van de Kavelbesluiten 

I en II voor het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). In uw brief, 

d.d. 25 januari 2016, vraagt u ons te reageren op de Notitie Reikwijdte 

en Detailniveau. 

 

Met deze brief maken wij onze zienswijze aan u kenbaar op de Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (hierna 

NRD). 

 

Algemeen 

De provincie Noord-Holland is weliswaar voorstander van windenergie 

op zee, maar heeft daarbij steeds aangegeven dat projecten buiten de 

12-mijlszone gerealiseerd moeten worden. We zien dan grote kansen 

voor de Nederlandse offshore sector én windenergie op zee kan zo een 

belangrijke rol gaan innemen bij de realisatie van de duurzame 

energiedoelstellingen. Met de grote aanwezigheid van bedrijven 

werkzaam in de offshore (wind)sector binnen de provincie, zien wij 

kansen voor de ontwikkeling van de offshore windenergie en 

werkgelegenheid.  

 

Met teleurstelling hebben wij kennisgenomen van de plannen om 

stroken binnen de 12-mijlszone aan het gebied Hollandse Kust toe te 

voegen. Wij hebben u reeds bij de terinzagelegging van de 

Rijksstructuurvisie begin 2014 en bij de terinzagelegging van de NRD 

voor de aanpassing van de Rijksstructuurvisie, op de hoogte gebracht 

van onze bezwaren aangaande de bouw van windmolens binnen de 12-

mijlszone vanwege de mogelijk negatieve economische effecten en de 

impact op het vrije uitzicht.  
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Wind op zee moet met draagvlak op zee én aan de kust worden 

gerealiseerd. Daarvoor is het van belang dat realisatie niet binnen de 

12-mijlszone gebeurt en dat er voldoende inspraak en invloed is voor 

de kustgemeenten en hun toeristische ondernemers. Het draagvlak dat 

nodig is om een snelle uitvoering mogelijk te maken ontstaat alleen 

wanneer belanghebbenden de ruimte krijgen daadwerkelijk inbreng te 

leveren en er serieus met lokale belangen wordt omgegaan.  

 

Zienswijze 

De volgende specifieke punten zouden wij graag willen opmerken: 

 

1. Wij zijn van mening dat u met deze NRD op de zaken vooruit 

loopt voor wat betreft overige besluitvorming die nog moet 

plaatsvinden omtrent de realisatie van windparken op zee. In de 

concept-NRD wordt uitgegaan van een aanvaarding van het 

wetsvoorstel dat ruimte moet bieden voor een net op zee. Dit 

besluit is nog niet genomen. Bovendien moet de 

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling Hollandse 

Kust, inclusief de Plan-MER nog worden vastgesteld. De 

terinzagelegging van deze documenten staat gepland voor begin 

2016 en besluitvorming is pas in de zomer van 2016 (pagina 10 

NRD). Het parallel laten lopen van al deze verschillende 

procedures maakt het besluitvormingsproces onnodig complex. 

Dat gaat ten koste van de betrokkenheid en participatie van de 

omgeving en dat vinden wij maatschappelijk onverantwoord. 

Graag zouden wij zien dat u hier meer rekening mee houdt en 

het proces stap voor stap doorloopt zodat het ook voor burgers 

en het bedrijfsleven goed te volgen is. Daarnaast pleiten wij voor 

een heldere planning en een transparant inzicht in de 

samenhang van hiervoor genoemde procedures en besluiten. 

2. Het ontbreekt ons aan informatie om te kunnen bepalen welk 

onderzoek nodig is voor de kavelbesluiten vanwege het parallel 

doorlopen van verschillende procedures. Dit staat een 

zorgvuldige afweging door ons in de weg. Om te kunnen 

aangeven welk onderzoek nodig is voor de kavelbesluiten, zal 

eerst de uitkomst van de Plan-MER voor de Rijksstructuurvisie 

en de toetsing door de Commissie voor de mer bekend moeten 

zijn. Op pagina 10 van de NRD wordt genoemd wat voor 

informatie u verwacht uit deze Plan-MER. De informatie is nog 

niet definitief beschikbaar. Echter, u neemt dit wel al als 

uitgangspunt voor de onderzoeken die voor de kavelbesluiten 

uitgevoerd zullen worden. Daardoor vragen wij ons ten zeerste 

af in hoeverre de inspraakreacties van de omgeving en 

medeoverheden nog serieus genomen zullen worden.  

3. Bij het aspect Landschap (paragraaf 5.1.6, pagina 31) wordt 

ingegaan op zichtbaarheid. Aangekondigd wordt een 

visualisatie middels een viewer. Halverwege pagina 31 wordt 
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gesteld dat de zichtbaarheid in hoge mate wordt bepaald door 

de meteorologische omstandigheden. Dit onderschrijven wij. 

Echter, wij zouden graag zien dat het bezoekersaantal op 

verschillende dagen ook een plek krijgt in de afweging. Immers, 

op de dagen dat de windmolens het best zichtbaar zullen zijn 

(heldere, zonnige dagen) zullen ook de meeste bezoekers zich 

aan de kust bevinden wat de impact vergroot.   

4. In uw brief van 1 februari jl. over omgevingsmanagement in 

energieprojecten, meldt u aan de Kamer dat u bij dergelijke 

projecten mét de omgeving samen wilt werken. Die ambitie 

delen wij met u. Het verbaast ons dan ook dat dit onderdeel in 

de NRD ontbreekt. Wij kijken met interesse uit naar uw concrete 

voorstellen voor omgevingsmanagement bij het ontwikkelen van 

windparken voor de Hollandse Kust en bieden daar ook graag 

onze medewerking en ondersteuning voor aan. Alhoewel u 

meldt dat de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de 

initiatiefnemer ligt, verwachten wij hier ook acties van de 

rijksoverheid. Met name door te zorgen dat de kustbelangen  

volwaardig meegewogen worden. Een essentieel onderdeel 

hiervan is het opnemen van  de verplichting te komen tot een  

goede ruimtelijke inpassing en voldoende en tijdige 

participatiemogelijkheden bij de opdrachtverlening voor 

windparken op zee.  

 

Wij vertrouwen erop dat wij u met deze zienswijze voldoende hebben 

geïnformeerd.  

 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

 

 

provinciesecretaris     voorzitter 
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Gemeente 1 Wassenaar 

Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid) 
Postbus 248 
2250 AE VOORSCHOTEN 

Van 

Referentie 

Datum 

Bijlage(n) 

 

8 maart 2016 

Verzonden 

Kenmerk 

Pagina 

Z-22847-WS/UIT- 29131 

1 van 2 

Onderwerp Inspraakreactie concept notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Milieueffectrapporten Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid) 

Geachte heer, mevrouw, 

Wij hebben kennis genomen van uw brief van 22 januari 2016 met daarin de aankondiging 
van de terinzagelegging van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het opstellen 
van milieueffectrapporten (MER-en) voor de kavelbesluiten I en II in het gebied Hollandse 
Kust (zuid). 

Met deze brief maken wij onze zienswijze aan u kenbaar. 

Wassenaar heeft met haar natuurlijke kust en unieke landschappelijke kwaliteiten een direct 
belang bij wat er voor de Hollandse kust staat te gebeuren. De komst van windmolens op 10 
tot 12 mijl uit de kust heeft negatieve effecten op de kusteconomie. Tevens hebben deze 
windmolenparken vergaande gevolgen voor de nu nog bestaande unieke kwaliteit van het 
open zeelandschap met vergezichten op de horizon. Wij staan dan ook zeer kritisch tegen de 
komst van windmolens voor de kust, ook die op een afstand vanaf 12 mijl uit de kust worden 
gerealiseerd. Voor bezoekers, bewoners en ondernemers is met de in9ebruikneming van het 
windpark Luchterduinen duidelijk geworden wat een windmolenpark op 12 mijl uit de kust 
betekent. Het park is op vele momenten van de dag met het blote oog goed zichtbaar. De 
gemeente Wassenaar is voorstander van windenergie op zee, maar dan wel uit het zicht van 
de kust. 

In de routekaart windenergie op zee van 26 september 2014 is aangeven dat de strook 
tussen de 10 en 12 nautische mijl wordt toegevoegd aan een reeds aangewezen 
energiegebied. De reden die hiervoor werd aangedragen is dat de aangewezen gebieden, in 
dit geval Hollandse Kust Zuid, te klein zijn voor de aanpak met standaardplatforms met een 
capaciteit van 700 MW per platform. Om deze strook tussen de 10 en 12 mijl aan het gebied 
Hollandse Kust Zuid toe te voegen is de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling 
Hollandse Kust in voorbereiding. Besluitvorming hierover staat gepland voor de zomer van 
2016. 

Door nu reeds de kavelbesluiten I en II voor het gebied Hollandse Kust Zuid voor te bereiden 
wordt op de zaken vooruitgelopen . Zolang niet besloten is over de toevoeging va.n de strook 
tussen de 10 en 12 mijl is de uitvoering van de kavels I en II niet gegarandeerd. Immers, de 
aangewezen gebieden zijn als te klein beoordeeld. Wij vinden. het maatschappelijk gezien niet 
gewenst dat deze volgorde van besluitvorming gehanteerd wordt. Wij vragen u dan ook om 

Gemeente Wassenaar 1 Johan de Wittstraat 45 1 Postbus 499 1 2240 AL Wassenaar 1 T. 14070 (toets alleen dezes cijfers) 

E.gemeente@wassenaar.nl 1 1. www.wassenaar.nl 
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R067

Gemeente 1 Wassenaar 

eerst de besluitvorming over de aanvullende Rijksstructuurvisie af te wachten voordat 
besluitvorming over de kavels I en II gaat plaatsvinden. 

Op pagina 22 van de NRD staat dat in de MER-en de effecten van de gewijzigde kavels I en II 
in beeld worden gebracht als alleen kavels I en II in het gebied Hollandse Kust Zuid worden 
gerealiseerd. Wij verzoeken u uit te leggen hoe deze uitspraak zich verhoudt tot hetgeen in 
de routekaart van 26 september 2014 is beschreven. Namelijk dat dit gebied te klein is voor 
de aanpak met standaardplatforms van 700 MW. 

In hoofdstuk 5 van de NRD wordt aangegeven welke mogelijke milieueffecten, 
effectbeoordelingen en maatregelen in de MER-en in beeld worden gebracht. In paragraaf 
5.1.6 wordt ingegaan op het aspect Landschap. Ten aanzien van de zichtbaarheid van de 
windturbines willen wij erop aandringen dat juist ook voor de nachtperiode de effecten in 
beeld worden gebracht. Dit vanwege de verstoring die de verlichting van de windmolens met 
zich meebrengt. 

Daarnaast is het gezien de stellingname in de routekaart uit 2014, geen logische keuze om 
alleen kavels I en II te visualiseren. De realisatie van deze kavels is namelijk afhankelijk van 
de realisatie van de kavels III en IV, gelegen in de 10-12 mijlszone. Een visualisatie met 
daarin alleen kavels I en II is hierdoor niet opportuun en zal een verkeerd beeld geven. Dit 
zal leiden tot onjuiste beeldvorming bij alle partijen wat in een complex dossier als deze 
ongewenst is. 

Ten aanzien van deze visualisatie vragen wij u om gebruik te maken van representatieve 
beelden, gebaseerd op bijvoorbeeld het recente gerealiseerde park Luchterduinen. 

Wij verzoeken u in het kader van onze zienswijze om: 
• De besluitvorming over de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling 

Hollandse Kust (10-12 mijl) af te wachten voordat besluitvorming over de kavels I en 
II gaat plaatsvinden. 

• Uit te leggen hoe de uitspraak dat in de MER-en de effecten van de gewijzigde kavels 
I en II in beeld worden gebracht als alleen kavels I en II in het gebied Hollandse Kust 
Zuid worden gerealiseerd zich verhoudt tot hetgeen in de routekaart is beschreven. 

• Ten aanzien van de zichtbaarheid van de windturbines juist ook voor de nachtperiode 
de effecten in beeld te brengen. 

• Niet alleen kavels I en II te visualiseren, maar dit in samenhang te doen met kavels 
III en IV. En hierbij gebruik te maken van realistische beelden. 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

secretaris 

Gemeente Wassenaar 1 Johan de Wittstraat 45 1 Postbu s 499 1 2240 AL Wassenaar 1 T. 14070 (toet s alleen dezes cijfers) 

E. gemeente@wassenaar.nl 1 1. www.wassenaar.nl 
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Verzonden: Woensdag 9 maart 2016 16:05 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 

 

Aanspreekvorm:  

Aanspreektitel:  

Achternaam:  

Voorvoegsel(s):  

Voorletters:  

Straat: Koningin Julianalaan 

Huisnummer: 3  

Postcode: 2224 EW 

Woonplaats: KATWIJK ZH 

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Als: Organisatie 

Organisatie: Gemeente Katwijk, College van Burgemeester en Wethouders 

Mede namens: College van gemeente Katwijk 

 

Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  

- Bldz 6 bij 2.1.2: er wordt aangegeven dat bij de twee aangewezen windgebieden een 

aantal factoren van belang zijn geweest maar daarbij ontbreekt het aan het belang van het 

landschap en met name de kustrecreatie. Overigens ontbreekt die toets ook bij het 

Nationaal Waterplan 2 en de Beleidsnota Noordzee 2016-2021 als verdere uitwerking van 

het Noordzeebeleid (zie bldz 7)! Sterker nog :op bldz 8 staat dat vanwege de uitbreiding van 

de zoekgebieden HKZ en HKN binnen de 12 mijlszone en daarmee de capaciteitswinst, ‘de 

vrije horizon in de andere gebieden behouden blijft’.  Dit is dus een impliciete erkenning van 

de aantasting van de vrije horizon bij de windgebieden HKZ en HKN. 

- Bldz 10: bij de te onderzoeken onderwerpen missen wij het effect op het toerisme.  

- Bldz 17 bij Natura 2000 gebied. Hier missen wij het Nb gebied Coepelduinen. 

- In het staatje 4.1. missen wij het maximum aantal windturbines en de ashoogte van 

de turbines zelf. Er staat wel verderop in de tekst van die pagina dat het aantal relevant is 

op de effectbepaling!. 

 

 

Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 

zou er anders moeten en waarom?  

-  Bldz 11 bij 2.2.1 aangegeven is dat het transmissiesysteem zodanig wordt ontworpen dat 

in de toekomst aansluiting mogelijk is van verder weg gelegen windparken. Waarom daar 

dan niet beginnen en  vervolgens kijken hoe de energiebehoefte/markt zich ontwikkelt? 

- Bldz 27 bij 5.1.1.  Bij de (energie)kosten op de turbines te produceren en te plaatsen 

moet ook nog een post komen wat het kost om de turbines te verwijderen….  

 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

-       Bldz 20/21 Hoewel de uitbreiding van het zoekgebied HKZ binnen de 12-mijls zone 

nog moet plaatsvinden is het wel duidelijk dat de besluitvorming daarvan al vaststaat gelet 

op de bewoordingen in deze NRD inzake de noodzaak van nieuwe kavels III en IV (om 2x 

700 Mw te realiseren) en de positionering van de platforms. Dit ongeacht de mededeling op 

bldz 22 dat de MERen zullen uitgaan van het NWP2 (en dus zonder de aanvulling binnen de 
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12-mijls zone). 

- Bldz 27 bij 5.1. staat wel dat de effecten op het landschap en de zichtbaarheid 

worden onderzocht. Op bldz 30 staat wel dat het rapport van Decisio wordt gebruikt maar is 

dat een representatief onderzoek? 

 

 

Reactie  
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Verzonden: Donderdag 10 maart 2016 13:55 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 

 

Aanspreekvorm:  

Aanspreektitel:  

Achternaam:  

Voorvoegsel(s):  

Voorletters:  

Straat: Koningin Julianalaan 

Huisnummer: 3  

Postcode: 2224 EW 

Woonplaats: KATWIJK ZH 

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Als: Organisatie 

Organisatie: Gemeente Katwijk, College van Burgemeester en Wethouders 

Mede namens: College van gemeente Katwijk 

 

Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  

Bijgesloten visserij regeling kustwateren. 

In deze regeling word beschreven dat het gebeid rond de 12 mijl een belangrijke en gevoelig 

visserij gebied is . En uitermate belangrijk voor de kustgemeenschappen. Windmolens 

binnen de twaalf mijl zouden dit kunnen verstoren. Onduidelijk is wat windmolens met de 

visbestanden doet. Dit geld ook voor de zoogdieren ( bruinvissen) die beschermd zijn.  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32002R2371 

http://edepot.wur.nl/251669 

 

 

 

Reactie  
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Verzonden: Woensdag 9 maart 2016 17:47 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Hollandse Kust (zuid): Concept NRD Kavelbesluiten I en II 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat: Voorstraat 
Huisnummer: 42  
Postcode: 2201 HW 
Woonplaats: NOORDWIJK ZH 
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie:  
 
Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?  
1. pagina 6, 2.1.2: er wordt aangegeven dat bij de twee aangewezen windgebieden een 
aantal factoren van belang zijn geweest voor een zo'n conflictvrij mogelijke uitwerking. 
Hierbij ontbreekt het aan het belang van het landschap en met name de kustrecreatie. Iets 
wat de kustgemeenten waaronder Noordwijk altijd al hebben betoogd! Overigens ontbreekt 
die toets ook bij het Nationaal Waterplan 2 en de Beleidsnota Noordzee 2016-2021 als 
verdere uitwerking van het Noordzeebeleid (zie pagina 7)! Sterker nog, op pagina 8 staat 
dat vanwege de uitbreiding van de zoekgebieden ZKZ en ZKN binnen de 12 mijlszone en 
daarmee de capaciteitswinst, ‘de vrije horizon in de andere gebieden behouden blijft’. Dit is 
dus een impliciete erkenning van de aantasting van de vrije horizon bij de windgebieden 
ZKZ en ZKN!  
 
2. pagina 10: bij de te onderzoeken onderwerpen ontbreekt het effect op het toerisme. Wilt 
u dit toevoegen?  
  
3. pagina 11, 2.2.1 aangegeven is dat het transmissiesysteem zodanig wordt ontworpen dat 
in de toekomst aansluiting mogelijk is van verder weg gelegen windparken. Kortom 
IJmuiden Ver wordt wel degelijk gerealiseerd. Dus de reële vraag blijft waarom daar dan niet 
beginnen en vervolgens vaststellen hoe de energiebehoefte/markt zich ontwikkelt? 
 
4. pagina 17: bij Natura 2000 gebied. Hier ontbreekt het gebied Coepelduynen 
(Katwijk-Noordwijk). Wilt u dit meenemen bij het onderzoek? 
 
5. pagina 20/21: Hoewel de uitbreiding van het zoekgebied HKZ binnen de 12-mijls zone 
nog moet plaatsvinden is het wel duidelijk dat de besluitvorming daarvan al vaststaat gelet 
op de bewoordingen in deze NRD inzake de noodzaak van nieuwe kavels III en IV (om 2x 
700 Mw te realiseren) en de positionering van de platforms. Dit ongeacht de mededeling op 
pagina 22 dat de MER-en zullen uitgaan van het NWP2 (en dus zonder de aanvulling binnen 
de 12-mijls zone). Kunt u dit toelichten? 
 
6. pagina 24: In tabel 4.1. ontbreekt het maximum aantal windturbines én de ashoogte van 
de turbines zelf. Er staat immers verderop in de tekst van deze pagina dat het aantal en de 
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hoogte relevant is op de effectbepaling! Is dat dan wel meegenomen in deze bepaling?   
 
7. pagina 27, 5.1: hier is vermeld dat de effecten op het landschap en de zichtbaarheid 
worden onderzocht. Op pagina 30 staat dat het rapport van Decisio wordt gebruikt maar is 
dat een voldoende representatief onderzoek, nu een belangrijke onderlegger, te weten het 
ZKA onderzoek (dat overigens inhoudelijk altijd ter discussie heeft gestaan), op initiatief van 
de minister, naar aanleiding van deze discussie, alsnog opnieuw met actuele en juiste 
informatie wordt uitgevoerd.   
 
8. pagina 27, 5.1.1: Bij de (energie)kosten om de turbines te produceren en te plaatsen 
moet ook nog een post komen wat het kost om de turbines te verwijderen. Wilt u deze 
informatie toevoegen en meenemen in de berekeningen?  
  
 
 
Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat 
zou er anders moeten en waarom?  
Zie rubriek hiervoor. 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
N.v.t. 
 
Reactie  
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Onderwerp: zienswijze kavels ! en !! reactie gemeente Beverwijk 

 
LS 
 
Op uw site is het helaas erg onduidelijk hoe en waar wij een zienswijze kunnen indienen. 
Dit is het enige contact adres dat ik zo snel kan vinden. 
Ik vertrouw er dan ook op dat u dit doorstuurt naar de plek of het bureau waar het thuis hoort. 
 
Mvrgr  
Namens gemeente Beverwijk i.o.m.  Omgevingsdienst IJmond 
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Van 29 jan t/m 10 mrt 2016  ligt de concept-NRD kavels I en II Hollandse Kust (zuid) ter inzage. 

De op te stellen MER-en richten zich op twee kavel in het rood omlijnde plangebied. Binnen dit 

gebied worden twee kavels onderzocht om windturbines te plaatsen.  

 

Opmerkingen op de NRD 

Omgevingsdienst IJmond heeft het volgende pont, welke als zienswijze kan worden ingediend.  

Cumulatie: 

Voor cumulatieve effecten wordt geen rekening gehouden met de voorgenomen uitbreiding van 

kavel III en IV. In de NRD staat “Als de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling Hollandse 

Kust zoals voorgenomen wordt vastgesteld, zullen later de twee kavels die deels binnen de 12 NM 

Liggen (Kavel II en IV) in procedure worden gebracht.” 

Omdat nu al wordt aangegeven dat deze kavels binnen de 12 NM ook ontwikkeld worden,  

verzoeken wij u deze kavels mee te nemen in bij de beoordeling van cumulatieve effecten. (Deze 

reactie houdt echter niet in, dat wij hiermee ook akkoord gaan met ontwikkeling van kavels binnen 

de 12 NM)    
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