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WOORD VOORAF 
 
Algemeen 
Van vrijdag 19 augustus 2016 tot en met donderdag 29 september 2016 lagen de ontwerp-
kavelbesluiten  ter inzage voor de ‘KAVELS I EN II IN HET WINDENERGIEGEBIED HOLLANDSE KUST 
(ZUID)’. Een ieder kon naar aanleiding van de ontwerpkavelbesluiten een zienswijze indienen. 
Overheden konden een reactie geven. Tegelijk lag de ontwerpRijksstructuurvisie Windenergie op Zee 
Aanvulling gebied Hollandse Kust voor toevoegen van stroken voor windparken op minimaal 18,5 km 
uit de kust ter inzage. 
 
Het project 
In het Energieakkoord voor duurzame groei 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 het Rijk via een gefaseerd tenderproces subsidie beschikbaar 
stelt voor in totaal 3.450 MW windenergie op zee in de periode 2015 - 2019. 
 
Op grond van de Wet windenergie op zee kan de minister van Economische Zaken in 
overeenstemming met de minister van Infrastructuur en Milieu voor elk windpark een kavelbesluit 
nemen. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd 
en geëxploiteerd mag worden. De betreffende kavels liggen meer dan 22,2 kilometer uit de kust.  
 
Voor de ontwerpkavelbesluiten zijn milieueffectrapporten (MER-en) opgesteld om de gevolgen voor 
het milieu in beeld te brengen.  
 
Informatiebijeenkomsten 
Er zijn tussen 30 augustus en 6 september drie inloopavonden georganiseerd in het gebied, waar 
medewerkers van de verschillende betrokken overheden aanwezig waren om vragen te 
beantwoorden. Men kon hier ook formeel een zienswijze geven op de ontwerpkavelbesluiten. Tijdens 
deze inloopavonden in Egmond aan Zee, Noordwijk en Den Haag kwamen er respectievelijk 43, 32 en 
17 bezoekers. 
 
Reacties 
Op de ontwerpkavelbesluiten zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 94 zienswijzen binnengekomen 
(waarvan 76 uniek) en 6 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 4 kan bij het ontvangen 
registratienummer het bijbehorende reactienummer worden opgezocht. 
 
Verdere procedure 
Bij de kavelbesluiten wordt aangegeven of en hoe met de zienswijzen en reacties rekening is 
gehouden. Het moment waarop de terinzagelegging van de kavelbesluiten plaatsvindt wordt te zijner 
tijd aangekondigd in onder andere lokale huis-aan-huis bladen en op www.bureau-
energieprojecten.nl.  

 
 

http://www.bureau-energieprojecten.nl/
http://www.bureau-energieprojecten.nl/
http://www.bureau-energieprojecten.nl/
http://www.bureau-energieprojecten.nl/
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Om iedereen de gelegenheid te bieden hun zienswijze te geven op een aantal 
ontwerpbesluiten voor windenergie op zee is vanwege de zomervakantie de 
periode om een zienswijze in te dienen gepland na de zomervakantie. Van vrijdag 
19 augustus 2016 tot en met donderdag 29 september 2016 liggen ter inzage: 
• de ontwerpRijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse 

Kust voor toevoegen van stroken voor windparken op minimaal 18,5 km uit de 
kust en de

• ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II voor twee windparken op 
meer dan 22,2 kilometer uit de kust.

De documenten zijn al beschikbaar op de websites www.platformparticipatie.nl 
en op www.bureau-energieprojecten.nl.

Meer informatie
Medio augustus wordt u via uw regionale kranten of uw huis-aan-huisblad en via 
de Staatscourant uitgebreid geïnformeerd over de informatiemarkten, die eind 
augustus en begin september worden georganiseerd in Egmond, Noordwijk en 
Den Haag. Ook krijgt u meer informatie over waar en hoe u een zienswijze kunt 
indienen. Deze informatie kunt u dan ook vinden op www.platformparticipatie.nl 
en op www.bureau-energieprojecten.nl.

De ministers van Infrastructuur en 
Milieu en Economische Zaken 
hebben het voornemen een strook 
toe te voegen aan twee reeds 
aangewezen windenergiegebieden 
op 22 km uit de kust. Door toevoe-
ging van de strook komen de 
windparken op minimaal 18,5 km uit 
de kust. 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 2016-2021 voor het 
onderdeel windenergie op zee.

Het gaat op dit moment om de:
• ontwerpRijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse 

Kust en de daarbij behorende planmilieueffectrapport (planMER) het reactiedo-
cument op zienswijzen en adviezen over de notitie reikwijdte en detailniveau 
voor planMER.

Op grond van de Wet windenergie 
op zee kan de minister van 
Economische Zaken in overeen-
stemming met de minister van 
Infrastructuur en Milieu voor elk 
windpark een kavelbesluit nemen. 
In een kavelbesluit wordt bepaald 
waar en onder welke voorwaarden 
een windpark gebouwd en geëxploi-
teerd mag worden. De betreffende 
kavels liggen meer dan 22 kilometer 
uit de kust.

Het gaat op dit moment om de 
volgende ontwerpbesluiten:

• ontwerpkavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid);
• ontwerpkavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid); 

en de daarbij behorende milieueffectrapporten (MER-en) en vastgestelde notitie 
reikwijdte en detailniveau. 

Hoek van Holland

Noordwijk
Katwijk

Den Haag

IJmuiden

Egmond
aan Zee

Den HelderAangewezen gebied

Aan te wijzen gebieden 
minimaal 18,5 km uit de kust

12-mijlszone (22,2 km)

Bestaande windparken 

Vooraankondiging
Ontwerprijksstructuurvisie en ontwerpkavelbesluiten windenergie op zee, 
Ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken

Hoek van Holland

Noordwijk

Katwijk

IJmuiden

Den Haag

II

I

Kavels

Aangewezen gebied

Aan te wijzen gebied
minimaal 18,5 km 
uit de kust

Bestaande windparken
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Kennisgeving 
Kavelbesluiten I en II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), Ministerie van Economische Zaken

Van vrijdag 19 augustus 2016 tot en met donderdag 29 september 2016 liggen de 
ontwerpkavelbesluiten ter inzage voor de kavels I en II in het windenergiegebied 
Hollandse Kust (zuid) op meer dan 22,2 kilometer uit de kust. Iedereen kan reageren 
op de ontwerpkavelbesluiten met een zienswijze.

Hoek van Holland

Noordwijk

Katwijk

IJmuiden

Den Haag

II

I

Kavels

Aangewezen gebied

Bestaande windparken

12-mijlszone (22,2 km)

Aan te wijzen gebieden
minimaal 18,5 km 
uit de kust

In het Energieakkoord voor duurzame groei 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 het Rijk via een gefaseerd 
tenderproces subsidie beschikbaar stelt voor in totaal 3.450 MW windenergie op zee in de 
periode 2015 - 2019.

Op grond van de Wet windenergie op zee kan de minister van Economische Zaken in 
overeenstemming met de minister van Infrastructuur en Milieu voor elk windpark een 
kavelbesluit nemen. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden 
een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. De betreffende kavels liggen meer 
dan 22,2 kilometer uit de kust.

Het gaat om de volgende besluiten:
• ontwerpkavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid);
• ontwerpkavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid).
Voor de ontwerpkavelbesluiten zijn milieueffectrapporten (MER-en) opgesteld om de gevolgen 
voor het milieu in beeld te brengen. U kunt nu reageren op de ontwerpkavelbesluiten en de 
onderliggende stukken, waaronder de MER-en. 

Waar kunt u de stukken inzien? 
U kunt van vrijdag 19 augustus 2016 tot en met donderdag 29 september 2016 de 
ontwerpkavelbesluiten, de MER-en en andere onderliggende stukken 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 Westland, Stokdijkkade 2, 2671 GW Naaldwijk, T 14017
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1 -6, 2597 JG Den Haag, T (070) 456 6550
• 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 

Informatiemarkten
De ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu organiseren enkele 
inloopavonden. Tijdens deze avonden kunt u ook informatie krijgen over de ontwerprijks-
structuurvisie Windenergie op Zee, Aanvulling gebied Hollandse Kust voor het aanwijzen van 
gebieden voor windparken tussen 18,5 en 22,2 km. 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:
• donderdag 30 augustus 2016: Hotel Zuiderduin, Zeeweg 52, 1931 VL Egmond aan Zee, 
• maandag 5 september 2016: De Muze, Wantveld 2, 2202 NS Noordwijk, 
• dinsdag 6 september 2016: Carlton Beach, Gevers Deynootweg 201, 2586 HZ Den Haag.
U hoeft zich niet van te voren aan te melden.

Van 19 uur tot 21 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.
Ook kunt u tijdens de inloopavonden uw zienswijze mondeling geven. Er is een notulist 
aanwezig om uw zienswijze op te schrijven.

U kunt uw mening geven
In uw zienswijze kunt u ingaan op de ontwerpkavelbesluiten, de MER-en en de andere 
onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan:
• Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten of de MER-en?
• Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
• Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?

We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van de ontwerpkavelbesluiten, de MER-en  
of de onderliggende stukken u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten. 

Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit 
een zienswijze heeft ingebracht, later tegen dat besluit beroep in kan stellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hoe kunt u reageren?
U kunt van vrijdag 19 augustus 2016 tot en met donderdag 29 september 2016 reageren. 
Wij ontvangen uw zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl 
onder Kavels Hollandse Kust zuid) I/II. U kunt niet reageren via e-mail.

Per post kan ook: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Kavels Hollandse Kust (zuid) I/II, 
Postbus 248, 2250 AE Voorschoten. Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling 
genomen worden als u ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele 
medeondertekenaars.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens de inloopavonden en via Bureau
Energieprojecten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, T (070) 379 89 79.

Wat gebeurt er nog meer? 
Door toevoeging van twee stroken aan al eerder aangewezen windenergiegebieden op 
22,2 km uit de kust, wordt mogelijk gemaakt dat op een later tijdstip ook windparken op 
minimaal 18,5 km uit de kust worden gerealiseerd. Het aanwijzen van deze stroken verloopt 
via de ontwerprijksstructuurvisie Windenergie op Zee, Aanvulling gebied Hollandse Kust. De 
ontwerprijksstructuurvisie wordt gelijktijdig met deze ontwerpkavelbesluiten ter inzage 
gelegd. Het definitieve besluit hierover is nog niet genomen. Het kabinet streeft naar een 
definitief besluit eind 2016. Hiervoor loopt een aparte procedure.

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. 

Kennisgevingen voor het net op zee en voor de rijksstructuurvisie worden apart gepubliceerd.

Wat gebeurt hierna?
Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en reacties. Zo snel mogelijk na afloop van 
de inspraaktermijn kunt u deze downloaden via www.bureau-energieprojecten.nl. 
De zienswijzen en reacties worden betrokken bij de definitieve kavelbesluiten. In een Nota 
van Antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en reacties in de 
definitieve kavelbesluiten zijn verwerkt.

De kavelbesluiten zullen ter inzage worden gelegd. Hierop staat beroep open. 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 zienswijzen 

In onderstaande tabel kunt u met het registratienummer het nummer van de reactie opzoeken. De 
reacties zijn vanaf pagina 8 opgenomen. De zienswijzen zijn apart gebundeld. 

Zienswijzen en reacties op ontwerpkavelbesluiten 'KAVELS 1 EN Il IN HET WINDENERGIEGEBIED HOLLANDSE 
KUST (ZUID)' 

1 Registratienummer lzienswijzenummer 1 Reactienummer 

4W-OB-0001 0001 

4W-OB-0002 

4W-OB-0003 

4W-OB-0004 

4W-OB-0005 

4W-OB-0006 

4W-OB-0007 

4W-OB-0008 

4W-OB-0009 

4W-OB-0010 

4W-OB-0011 

4W-OB-0012 

4W-OB-0013 

4W-OB-0014 

4W-OB-0015 

4W-OB-0016 

4W-OB-0017 

4W-OB-0018 

4W-OB-0019 

4W-OB-0020 

4W-OB-0021 

4W-OB-0022 

4W-OB-0023 

4W-OB-0024 

4W-OB-0027 

4W-OB-0028 

4W-OB-0029 

4W-OB-0030 

4W-OB-0031 

4W-OB-0032 

0002 

0003 

0004 

0005 

0006 

0007 

0008 

0009 

0010 

0011 

0012 

0013(1 

0014 

0015 

0016 

0017 

0018 

0019 

0020 

0021 

0022 

0023 

0024 

0027 

0029 

0030 

0031 

0032 

4W-OB-0033 0033 

4W-OB-0034 0034 

identiek) 

R028 

De zienswijzen met nummers 25 en 26 

hadden expliciet alleen betrekking op de 

ontwerp-Rijksstructuurvisie 

Windenergie op Zee Aanvulling gebied 

Hollandse Kust die tegelijk ter inzage 

lag. Deze beide zienswijzen zijn 

overgedragen aan de procedure voor de 

ontwerp-Rijksstructuurvisie en niet meer 

opgenomen in deze bundel. De 

nummering van de 76 unieke 

zienswijzen en 6 reacties loopt daarom 

door tot 84. 

4 



Registratienummer Zienswijzenummer Reactienummer 
4W-OB-0035 0035 (15 identiek)  
4W-OB-0036 0036  
4W-OB-0037 0037  
4W-OB-0038 0038  
4W-OB-0039 0039  
4W-OB-0040 0040  
4W-OB-0041 0041  
4W-OB-0042 0042  
4W-OB-0043 0043  
4W-OB-0044  R044 
4W-OB-0045 0045  
4W-OB-0046  R046 
4W-OB-0047 0047  
4W-OB-0048 0048 (1 identiek)  
4W-OB-0049  R049 
4W-OB-0050 0050  
4W-OB-0051 0051  
4W-OB-0052  R052 
4W-OB-0053 0053  
4W-OB-0054  R054 
4W-OB-0055 0055  
4W-OB-0056 0056  
4W-OB-0057 0057  
4W-OB-0058 0058  
4W-OB-0059 0059  
4W-OB-0060 0060  
4W-OB-0061 0061  
4W-OB-0062 0062  
4W-OB-0063 0063  
4W-OB-0064 0064  
4W-OB-0065 0065  
4W-OB-0066 0066  
4W-OB-0067 0067  
4W-OB-0068 0068  
4W-OB-0069 0069  
4W-OB-0070 0070  
4W-OB-0071 0071  
4W-OB-0072 0072  
4W-OB-0073 0073  
4W-OB-0074 0074  
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Registratienummer Zienswijzenummer Reactienummer 
4W-OB-0075 0075  
4W-OB-0076 0076 (1 identiek)  
4W-OB-0077 0077  
4W-OB-0078 0078  
4W-OB-0079 0079  
4W-OB-0080 0080  
4W-OB-0081 0081  
4W-OB-0082 0082  
4W-OB-0083 0083  
4W-OB-0084 0084  
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ALFABETISCH OVERZICHT OVERHEDEN EN REACTIES 
 
Reacties van overheden op ontwerpkavelbesluiten ‘KAVELS I EN II IN HET WINDENERGIEGEBIED HOLLANDSE 
KUST (ZUID)’ 
 

Reactienummer Overheid 
R054 Gemeente Den Haag, College van Burgemeester en Wethouders, 'S-GRAVENHAGE 
R052 Gemeente Den Helder, College van Burgemeester en Wethouders, DEN HELDER 
R049 Gemeente Katwijk, College van Burgemeester en Wethouders, KATWIJK ZH 
R046 Gemeente Noordwijk, College van Burgemeester en Wethouders, NOORDWIJK ZH 
R028 Gemeente Wassenaar, College van Burgemeester en Wethouders, WASSENAAR 
R044 Gemeente Zandvoort, College van Burgemeester en Wethouders, ZANDVOORT 
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Reacties R028 tot en met R054 
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Verzonden: Woensdag 28 september 2016 11:37 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 

 

Aanspreekvorm:  

Aanspreektitel:  

Achternaam:  

Voorvoegsel(s):  

Voorletters:  

Straat: Postbus 

Huisnummer: 2  

Postcode: 2040 AA 

Woonplaats: ZANDVOORT 

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Als: Organisatie 

Organisatie: Gemeente Zandvoort, College van Burgemeester en Wethouders 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  

Zie bijlage 

 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  

Zie bijlage 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  

Zie bijlage 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Zienswijzen tevens per post verstuurd 

 

Reactie  

 

R044









































































































































































































 

 

Verzonden: Woensdag 28 september 2016 13:06 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) 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: Gemeente Noordwijk, College van Burgemeester en Wethouders 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  

Zie bijlage: brief is tevens per reguliere post verzonden. 

 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  

Zie bijlage: brief is tevens per reguliere post verzonden. 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  

Zie bijlage: brief is tevens per reguliere post verzonden. 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Zie bijlage: brief is tevens per reguliere post verzonden. 

 

Reactie  

 

R046









 

 

Verzonden: Woensdag 28 september 2016 16:18 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) 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 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  

  

Ons kenmerk: 777256 

 

  

Onderwerp: Zienswijze ontwerp Kavelbesluiten I en II (zuid) 

 

 

Katwijk, 20 september 2016 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Wij hebben kennis genomen van uw brief van 17 augustus 2016 over de ter inzage legging 

van de ontwerpkavelbesluiten I en II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). Met deze 

brief maken wij onze zienswijze aan u kenbaar. Vanwege de grote hoeveelheid aan stukken 

beperken wij ons tot de hoofdlijnen. 

 

Bandbreedte 

De kavels binnen het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) worden uitgegeven met de 

mogelijkheid voor de windparkontwikkelaar om deze naar eigen wens in te richten. De 

bandbreedte waarbinnen gebleven moet worden, wordt vastgelegd in het kavelbesluit. De 

volgende passage uit het MER baart ons grote zorgen: 

 

“Door kavels uit te geven waarbinnen verschillende windturbineopstellingen en –types en 

funderingsmethoden mogelijk zijn, binnen een bepaalde bandbreedte, wordt een flexibele 

inrichting van de kavels mogelijk. De ontwikkelaar heeft de vrijheid om een optimaal 

ontwerp te maken voor het windpark in termen van kosteneffectiviteit en energieopbrengst.” 

 

Wij zijn zeer teleurgesteld dat wederom het economische belang prevaleert boven de 

ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast vragen wij ons af hoe bovenstaande passage zich verhoudt 

tot hoofdstuk 4.2 uit de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee, Aanvulling gebied 

Hollandse Kust waarin wordt gesproken over een nadere verkenning naar een patroon van 

banen in verschillende tinten windturbines teneinde de zichtbaarheid te verminderen. Op 
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welke manier wordt deze verkenning betrokken bij de kavelbesluiten en hoe bepalend zijn 

de uitkomsten van de verkenning voor de bandbreedte waarbinnen ontwikkelaars kunnen 

opereren? 

 

Zichtbaarheid nachtperiode 

Uit internationale richtlijnen voor de luchtvaartveiligheid volgt dat windturbines met een 

tiphoogte van meer dan 150 meter ‘s nachts dienen te zijn voorzien van een rood 

knipperend licht. In hoofdstuk 6.2 van de ontwerpkavelbesluiten I en II wordt onderkend dat 

de beleving van de zichtbaarheid van windparken vanaf de kust door de verlichting ’s nachts 

relatief groot is omdat andere elementen in het landschap dan minder opvallen. Windpark 

Luchterduinen is een goed voorbeeld van het negatieve effect van de rode knipperlichten op 

de kustbeleving na zonsondergang. Wij vragen u aan te geven hoe dit onderschatte 

probleem aangepakt wordt.   

 

 

Relatie kavelbesluiten I en II met de Ontwerp-Rijksstructuurvisie 

De ontwerpkavelbesluiten I en II liggen tegelijkertijd ter inzage met de 

Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee, Aanvulling gebied Hollandse Kust. Indien 

het gebied tussen 10 en 12 mijl niet wordt aangewezen in de Rijksstructuurvisie, dan heeft 

dat mogelijk consequenties voor de ligging, grootte en invulling voor de kavels I en II. 

Besloten is om niet in de MER Kavel I en II hiervoor een scenario te beschouwen, maar om 

een nieuwe MER op te stellen indien het gebied tussen 10 en 12 mijl niet wordt aangewezen. 

Met de ter inzage legging van de ontwerpkavelbesluiten I en II parallel aan de 

Ontwerp-Rijksstructuurvisie wordt op de zaken vooruitgelopen. Wij vinden het 

maatschappelijk gezien niet gewenst dat deze volgorde van besluitvorming gehanteerd 

wordt. 

 

Conclusie 

In bovenstaande zienswijze vragen wij aandacht voor de ruimtelijke inpassing van de 

windparken. Als kustgemeente waar duurzaam behoud en versterking van de ruimtelijke 

kwaliteit voorop staat in de ruimtelijke ordening, doen we een ultieme oproep aan de 

betrokken ministers om verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteitsdoelstellingen van 

de kustzone. Het ruimtelijk aspect en maatregelen ter vermindering van de zichtbaarheid 

verdienen het prominent meegenomen te worden in de kavelbesluiten. 

Wij verzoeken u deze zienswijze mee te nemen bij de definitieve besluitvorming omtrent de 

kavelbesluiten I en II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). 

Hoogachtend, 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN KATWIJK, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 

drs. E. Stolk    drs. J.F. Koen 

 

 

 

 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

de ondertekende brief wordt per post verstuurd 

 

Reactie  
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Verzonden: Woensdag 28 september 2016 17:17 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 

 

Aanspreekvorm:  

Aanspreektitel:  

Achternaam:  

Voorvoegsel(s):  

Voorletters:  

Straat:  

Huisnummer: 20  

Postcode: 1784 MC 

Woonplaats: DEN HELDER 

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Als: Organisatie 

Organisatie: Gemeente Den Helder 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  

zie bijgevoegde zienswijze van gemeente Den Helder 

 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  

zie bijgevoegde zienswijze van gemeente Den Helder 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  

zie bijgevoegde zienswijze van gemeente Den Helder 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

zie bijgevoegde zienswijze van gemeente Den Helder 

 

  

 

BEP
Getypte tekst

BEP
Getypte tekst
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verzendgegevens 
datum : 28 september 2016 
kenmerk : AU16.08768 
bijlagen : 
onderwerp 

2 9 SEP 2016 

Bureau Energieprojecten 
lnspraakpunt Kavels Hollandse Kust (zuid) 1/11 
Postbus 248 
2250 AE VOORSCHOTEN 

behandeld door 
Ruimte en Economie 

 
 

uw gegevens 
brief van : 
kenmerk : 

Zienswijze op de Kavelbesluiten 1 en Il windenergiegebied Hollandse 
Kust (zuid) 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij maken wij onze zienswijze kenbaar op de Kavelbesluiten 1 en Il windenergiegebied Hollandse Kust 
(zuid). 

Wij hechten zeer aan de ontwikkeling van de windenergie op zee. Dit biedt kansen voor de verdere 
ontwikkeling van een Nederlands kenniscluster en supply chain rond Offshore Wind. Den Helder wil daar 
een rol in spelen en heeft daar een goede uitgangspositie voor. Zoals de offshore olie en gas op de 
Noordzee bediend wordt met offshore maintenance en maritime logistics vanuit de zee- en luchthaven van 
Den Helder, zo is ook de offshore wind van belang voor de toekomst van onze stad en de regio Kop van 
Noord-Holland. De door u voorgenomen ontwikkeling van windenergie op zee in de beoogde gebieden is 
van belang voor onze economische toekomst. 

Het ministerie van Economische Zaken heeft nu de ontwerpkavelbesluiten 1 en Il windenergiegebied 
Hollandse Kust (zuid) ter inzage gelegd. In een kavelbesluit wordt bepaald onder welke voorwaarden een 
windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. 

Wij achten het van groot belang dat in die voorwaarden die gesteld worden aan de bouwer en exploitant 
van de windparken, opgenomen wordt dat een deel van de investeringen ten gunste komt aan bestedingen 
bij Nederlandse bedrijven en organisaties die actief zijn in de bouw, het onderhoud en de logistieke 
dienstverlening op zee, en dat die opereren vanuit de Nederlandse zeehavens, bij voorkeur vanuit Den 
Helder. 

Andere Europese landen, zoals Duitsland en Denemarken, beschermen hun thuismarkt door het stellen 
van voorwaarden ten gunste van de hier bedoelde 'local content' . Nederland doet dat tot nu toe niet. Wij 
dringen daar wel op aan. 

Temeer daar het nu gaat om de eerste twee kavelbesluiten voor de Hollandse Kust zuid, maar voor de 
andere delen van Hollandse Kust zuid, en Hollandse Kust Noord zullen de komende jaren ook dergelijke 
kavelbesluiten moeten worden genomen. Ook dan geldt het belang voor 'local content' . 

Drs. F. Bijlweg 20 
1784 MC Den Helder 

Postbus 36 
1780 AA Den Helder 

www.denhelder.nl telefoon 14 0223 
fax (0223) 67 1201 

BEP
Getypte tekst

BEP
Getypte tekst

BEP
Getypte tekst
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Kenmerk: AU16.08768 

Het gaat immers om de toekomst van de lokale werkgelegenheid en ondernemerskansen in gemeenten en 
regio's aan de Nederlandse kust. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en We~ uders van Den Helder, 

\ OCD 

burgemeester 
Koen Schuiling \'\tu 

\ 
secretaris flj~~ 
Robert Reus J V 

\;. yl\ llv->--. 

·~ 

BEP
Getypte tekst
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Verzonden: Woensdag 28 september 2016 18:04 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II 

 

Aanspreekvorm:  

Aanspreektitel:  

Achternaam:  

Voorvoegsel(s):  

Voorletters:  

Straat: Postbus 

Huisnummer: 70  

Postcode: 2500 DJ 

Woonplaats: 'S-GRAVENHAGE 

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Als: Organisatie 

Organisatie: Gemeente Den Haag, College van Burgemeester en Wethouders 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten?  

Zie bijgaande brief (bijlage 1) en tevens twee gerelateerde brieven (bijlagen 2 en 3)  

 

Reactie  

 

R054
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