Wind op zee – Kavels VI
en VII Hollandse Kust
(west)

31 december 2021

De rijksoverheid neemt in 2021 kavelbesluiten voor de kavels VI en VII in het
windenergiegebied Hollandse Kust (west). Een kavelbesluit geeft aan waar en onder
welke voorwaarden een windpark mag worden gebouwd. De beoogde kavels VI en VII
hebben elk een vermogen van circa 700 megawatt (MW). De kavels liggen op ruim 51
kilometer van de kust van Noord-Holland.
Voor elke kavel is een afzonderlijk besluit genomen op grond van de Wet windenergie
op zee, waarvoor alleen de rijksoverheid bevoegd is. Daarom is geen sprake van een
rijkscoördinatieregeling (RCR), maar de procedure verloopt wel in lijn hiermee. Ter
voorbereiding van de kavelbesluiten zijn milieueffectrapportages (m.e.r.’s) opgesteld.

Type project:
Type coördinatie:
Fase :
Initiatiefnemer:
Verantwoordelijk ministerie:

Windpark
Bevoegdheid minister van EZK volgens Wet windenergie op zee
Procedurefase
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
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Informatie
• Bureau Energieprojecten: Wind op zee - Kavels VI en VII Hollandse
Kust (west)
Kamerbrieven (selectie)
• 2021 Voortgang uitvoering Routekaart 2030, aanwijzen nieuwe
windenergiegebieden, vormgeving tender Hollandse Kust (west) kavels VI
en VII | 25-10-2021
• 2019 Voortgang uitvoering routekaart windenergie op zee 2030
| 09-04-2019
• 2018 Routekaart windenergie op zee 2030 | 28-03-2018
• Nationaal Waterplan 2016-2021 | 15-12-2015
Betrokken partijen
Overheden
• Gemeenten: kustgemeenten
• Provincie: Noord-Holland
• Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
• Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Belanghebbenden
• 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

Proces
Procedurefase: Publicatie voornemen project
• 14 juni 2019 - 25 juli 2019
Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage
gelegd.
• 7 november 2019
Vaststelling definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Procedurefase: Formele besluiten
• 5 februari 2021 - 18 maart 2021
Eerste ontwerpkavelbesluiten ter inzage gelegd. Aantal
ontvangen zienswijzen: 6.
• 24 september 2021 - 4 november 2021
Herziene ontwerpkavelbesluiten ter inzage gelegd. Aantal
ontvangen zienswijzen: 7.
• 10 december 2021 - 21 januari 2022
Definitieve kavelbesluiten ter inzage gelegd.

Realisatiefase
• Voorjaar 2022
Naar verwachting openstelling tender.
• 2025 - 2026
Mogelijke realisatie en ingebruikname
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Omgeving (activiteiten EZK)
Vanaf de aanvang van een project staat EZK in contact met
betrokken partijen en individuele belanghebbenden. Met
betrokken overheden overlegt EZK op bestuurlijk en ambtelijk
niveau.
• 20 en 25 juni 2019
Inloopavonden (Wijk aan Zee, Beverwijk) voor bewoners en
andere geïnteresseerden.
Bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat

