Wind op zee: Hollandse Kust
(west), kavels VI en VII
Windpark

Verantwoordelijke ministeries

Procedurefase
Bevoegdheid minister van EZK
volgens de Wet windenergie
op zee

Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (EZK)

Initiatiefnemers
Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (EZK)

Bureau Energieprojecten:
Wind op zee - Kavels VI en VII
Hollandse Kust (west)

Kamerbrieven project
• Structuurvisie Windenergie op Zee (aanpak
tender zonder subsidie) | 26-07-2017

1 september 2019

• Structuurvisie Windenergie op Zee
| 28-06-2017
• Structuurvisie Wind op Zee (aanwijzen
stroken 10-12 zeemijl) | 19-12-2016
• Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee:
Aanvulling gebied Hollandse Kust
| 08-12-2016
• Nationaal Waterplan 2016-2021
| 15-12-2015
• Structuurvisie Windenergie op Zee
| 03-10-2014

Betrokken partijen
Overheden

Belanghebbenden

• Gemeenten: zes kustgemeenten
• Provincie: Noord-Holland
• Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat (IenW)
• Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV)

• Bewoners betrokken gemeenten
• Bedrijven in zandwinning en mijnbouw
• Bedrijven met onderzeekabels in het
plangebied
• Natuur- en milieuorganisaties
• Nederlandse WindEnergie Associatie
(NWEA), potentiële exploitanten van de
windparken
• Visserijsector

Project
De rijksoverheid neemt naar verwachting in 2020 kavelbesluiten voor
een windpark op zee in het windenergiegebied Hollandse Kust (west). Een
kavelbesluit geeft aan waar en onder welke voorwaarden een windpark
mag worden gebouwd. De beoogde windparken voor kavels VI en VII
hebben elk een vermogen van 700 megawatt (MW).
De kavels ligt op ruim 51 kilometer van de kust van Noord-Holland.
Voor elk kavel wordt een afzonderlijk besluit genomen, waarvoor
alleen de rijksoverheid is bevoegd. Daarom is geen sprake van een
rijkscoördinatieregeling (RCR), maar de procedure verloopt wel
in lijn hiermee. Tervoorbereiding van de kavelbesluiten worden
milieueffectrapportages (m.e.r.) opgesteld.
Dit windenergiegebied is aangewezen in het Nationaal Waterplan 20162021.
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Proces

Omgeving (activiteiten EZK)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Vanaf de aanvang van een project staat EZK in direct contact met betrokken
partijen. Met betrokken overheden, relevante organisaties en de initiatiefnemers
overlegt EZK op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. Er vindt onder
voorzitterschap van EZK een maandelijks ambtelijk overleg plaats met de
betrokken overheden.

Procedurefase: Formele besluiten
14 juni – 25 juli 2019
Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage gelegd.

20 en 25 juni 2019
Najaar 2019
Naar verwachting terinzagelegging ontwerp kavelbesluiten.

Inloopavonden (Wijk aan Zee, Beverwijk) voor bewoners en andere
geïnteresseerden.

Voorjaar 2020
Naar verwachting terinzagelegging definitieve kavelbesluiten.

Realisatiefase
Voorjaar 2021
Naar verwachting openstelling tender.

Bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 1 september 2019

88

