
Wind op zee – Kavels III 
en IV Hollandse Kust 
(zuid)

Voor het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) nam de rijksoverheid in 2018 
kavelbesluiten voor de kavels III en IV. Een kavelbesluit geeft aan waar en onder welke 
voorwaarden een windpark mag worden gebouwd. De kavels III en IV hebben elk een 
vermogen van circa 350 megawatt (MW). Ze komen op ruim 18,5 kilometer van de 
kust naast het bestaande windpark Luchterduinen. 

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. 

31 december 2021

Type project: Windpark
Type coördinatie: Bevoegdheid minister van EZK volgens Wet windenergie op zee
Fase: Realisatiefase 
Initiatiefnemer: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Verantwoordelijk ministerie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
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Informatie
• Bureau Energieprojecten: 

Wind op zee – Kavels III en IV Hollandse Kust (zuid)
• Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) kavels III en IV

Kamerbrieven (selectie)
• Structuurvisie Windenergie op Zee (aanpak tender zonder subsidie) | 

26-07-2017
• 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
• Gemeenten: 14 kustgemeenten
• Provincies: Noord-Holland en Zuid-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
• 23 december 2016 

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage 
gelegd. Aantal ontvangen unieke zienswijzen: 33.

Procedurefase: Formele besluiten
• 2 juni 2017 - 13 juli 2017 

Ontwerpkavelbesluiten ter inzage gelegd. Aantal ontvan-
gen unieke zienswijzen: 11.

• 19 januari 2018 - 2 maart 2018 
Definitieve kavelbesluiten ter inzage gelegd.

Beroepsfase
• 17 april 2019 

Uitspraak Raad van State: beroepen van 3 partijen 
niet-ontvankelijk of ongegrond. Kavelbesluiten 
onherroepelijk.

Realisatiefase
• 10 juli 2019 

Toekenning tender aan Vattenfall, daarmee vergunning-
houder.  
Start voorbereidingen bouw windparken. Oplevering 
verwacht in 2022.

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.

• 23 en 24 januari 2017 
Informatieavonden (Den Haag, Noordwijk) voor bewoners 
en andere geïnteresseerden. Aantal bezoekers: 9. 

Bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat
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https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/afgesloten-projecten/hollandse-kust-zuid-kavels-iii-en-iv
https://www.rvo.nl/onderwerpen/windenergie-op-zee/hollandse-kust-zuid-kavels-iii-en-iv
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33561-39.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33561-39.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33561-37.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33561-37.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-792838.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-792838.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31710-45.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33561-11-n1.html
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