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Kennisgeving kavelbesluit V windenergiegebied Hollandse Kust (noord), 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van vrijdag 12 april tot en met vrijdag 24 mei 2019 ligt het kavelbesluit V ter inzage voor windenergie-
gebied Hollandse Kust (noord). Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het 
ontwerpkavelbesluit kunnen beroep instellen.

In de routekaart 2030 heeft het kabinet gebieden gekozen waar de komende jaren windparken op zee 
kunnen worden ontwikkeld. Na Borssele en Hollandse Kust (zuid), is begin 2017 gestart met de 
uitwerking van het windpark in het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) op minimaal 18,5 
kilometer afstand van de kust met een vermogen van circa 700 MW. Voorafgaand aan de realisatie, 
worden de plannen voorgelegd aan en besproken met belanghebbenden.

Waarom is dit project nodig? 

In het ontwerp-klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 49 TWh duurzame elektriciteit wordt 
opgewekt met windenergie op zee. Om dat doel te halen, moet Nederland onder andere meer 
windenergie opwekken op zee. De overheid heeft in de routekaart 2030 gebieden op de Noordzee 
gekozen waar nieuwe windparken worden gebouwd. Op grond van de Elektriciteitswet 1998 is TenneT 
aangewezen als de beheerder van het net op zee voor het transport van met windenergie opgewekte 
elektriciteit naar het landelijk hoogspanningsnet. Tot 2030 gaat het in totaal om circa 40% van alle 
stroomverbruik in Nederland dat wordt opgewekt met windenergie vanaf zee. De realisering van 
windparken op zee helpt dus mee aan een aanzienlijke verduurzaming van de Nederlandse energie-
voorziening. Windenergiegebied Hollandse Kust (noord) is een van de gebieden die de overheid heeft 
gekozen om nieuwe windparken te bouwen. De andere gebieden liggen voor de kust van Zeeland en 
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Zuid-Holland en verder op zee en Ten noorden van de Waddeneilanden.
Het ontwerpkavelbesluit van het hierboven bedoelde plan heeft van 15 juni tot en met 26 juli 2018 ter 
inzage gelegen. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn 15 zienswijzen en 2 reacties van 
overheden naar voren gebracht. Onlangs is, rekening houdend met deze zienswijzen en reacties, het 
kavelbesluit vastgesteld.

Welke procedure wordt gevolgd? 

Het kavelbesluit wordt bekendgemaakt door middel van (deze) publicatie in de Staatscourant. 
Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpkavelbesluit kunnen nu beroep 
instellen tegen het vastgestelde kavelbesluit.

Wat gebeurt er nog meer? 

Naast het windpark kavel V Hollandse Kust (noord) wordt de procedure voor kavels VI en VII Hollandse 
Kust (west) voorbereid. Ook de procedures voor de netverbindingen, net op zee Hollandse Kust (noord 
en west Alpha) en net op zee Hollandse Kust (west Beta) worden voorbereid. Voor elk van de vier 
procedures worden apart kennisgevingen gepubliceerd.

Voor het net op zee Hollandse Kust (noord en west Alpha) zijn eind 2018 ontwerpbesluiten gepubli-
ceerd. De definitieve besluiten worden naar verwachting op korte termijn gepubliceerd.

Voor zowel de windparken kavels VI en VII Hollandse Kust (west) als het net op zee Hollandse Kust 
(west Beta) wordt in de komende maanden de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau gepubliceerd 
waarin is aangegeven welke aspecten op welke wijzen in het milieueffectrapport worden onderzocht. 
Hierop kunnen zienswijzen worden ingediend.

Waar kunt u de stukken inzien? 

U kunt van vrijdag 12 april tot en met vrijdag 24 mei 2019 het kavelbesluit, het MER en andere 
onderliggende stukken digitaal inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. 
Op papier kunt u deze stukken tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:
– Gemeente Beverwijk, Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk.
– Gemeente Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.

Hoe kunt u beroep instellen? 

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpkavelbesluit kunnen tegen dit 
kavelbesluit beroep instellen bij:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van 
de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een 
beroepschrift mogelijk is van zaterdag 13 april tot en met vrijdag 24 mei 2019. Een belanghebbende 
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op 
het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen. Op het kavelbesluit is hoofdstuk 
1, afdeling 2, van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het 
beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen dit besluit. Zonder beroeps-
gronden wordt uw beroep niet-ontvankelijk verklaard. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen 
geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te 
vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:
– de naam en het adres van de indiener;
– de dagtekening;
– een omschrijving van het besluit;
– de redenen waarom men het niet eens is met het besluit.

U stuurt uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
We verzoeken u vriendelijk om een kopie van het beroepschrift te sturen aan:
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
T.a.v. directie WJZ

Postbus 20401

2500 EK Den Haag
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Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Nadat u het beroep heeft 
ingediend, laat de Raad van State u weten hoeveel dat precies is en wanneer en hoe u dat moet 
betalen.

Wilt u meer weten? 

Meer informatie over ’Kavel V Hollandse Kust (noord)’ en alle bijbehorende stukken vindt u op 
www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u Bureau 
Energieprojecten bellen via telefoonnummer 070 – 379 89 79.
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