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Windenergie op zee 



Ronde 1 (2000-2007) 
•  Realisatie van twee windturbineparken 

binnen de 12-mijlszone 
•  Offshore windpark Egmond aan Zee 

(10-18 km uit kust) 
    vergunning 2005, operationeel 2007 
•  Prinses Amalia Windpark (23 km uit 

kust) vergunning 2002, operationeel 
2008 



Doelstellingen 2007-2009 
•  2007: werkprogramma schoon en zuinig. 

Doelstellingen:  
-  20% van de energiebehoefte duurzaam in 

2020 
-  2010: 450 MW Wind op zee 

 
•  2009: ministerie van EZ extra subsidie 

voor 500 MW extra in  2010 (totaal 900 
MW) 



Ronde 2 (2007-2014) 
•  Windturbineparken buiten EEZ (vanaf 

24 km uit de kust) 
•  Partijen zelf plek uitkiezen en 

vergunning aanvragen 
•  Vergunning voor concrete inrichting + 

turbinetype 
•  Na vergunning pas mogelijkheid tot 

subsidie 



 
 

Procedure vergunning windturbineparken in 

2008-2011 
 •  Startnotitie ingediend voor 1 april 2008? 

Dan tot en met 28 februari 2009 de tijd 
om aanvraag voor windturbinepark in te 
dienen 

•  Aanvraag inclusief onderzoeken  en MER 
•  79 initiatieven, 19 aanvragen en 12 

vergunningen 



Toetsingskader aanvraag Waterwetvergunning op basis van: 
   

•  Waterwet (artikel 2.1 en 6.11 Waterwet) 
 Waterbelangen 

•  Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer  
rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische 
zone 
  Bij de voorbereiding en de vaststelling van een beschikking inzake 

 het verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van een vergunning 
 wordt rekening gehouden met: 

  a. het behouden van mogelijkheden voor een doelmatig en  
 veilig gebruik van de Noordzee door anderen dan de  
 vergunninghouder; 

  b. de op de Noordzee betrekking hebbende onderdelen  
 van de Nota Ruimte (Kamerstukken II 2003/04, 29 435,  
 nrs. 1-2), en 

  c. andere op de Noordzee betrekking hebbende plannen  
 en gebiedsaanwijzingen op grond van de artikelen 4.1  
 en 4.6 van de Waterwet, de Wet ruimtelijke ordening, de  
 Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en  
 de Wet milieubeheer. 



•  Belang andere gebruikers:  
 -  Luchtvaartveiligheid: 

–  Wettelijk kader: JAR-OPS 3 
–  Helikopters moeten veilig van en naar platforms 

kunnen 

 -  Scheepvaart 
–  Wettelijk kader: Zeerechtverdrag en IMO 

(Internationale bepalingen ter voorkoming van 
aanvaringen op zee) 

–  Vrijhouden internationaal erkende 
scheepvaartroutes, niet aantasten vrijheid van 
scheepvaart  

  



•  Belang andere gebruikers 
-  Mijnbouw 

–  Wettelijk kader: Mijnbouwwet 
–  Winningslocatie niet belemmeren 

-  Visserij 
–  Voldoende ruimte voor vissserij 

-  Verder nog op zee: o.a. munitieopslag, 
 zandwinningslocaties, kabels en leidingen met 
 onderhoudszone 



Ruimtelijke-, milieu- en natuuraspecten 
 

•  Ecologie: gebiedsbescherming en FFW 
-  effecten op vogels, 

 onderwaterleven (bruinvis, 
 zeehonden i.v.m. heien) 

-  Vissterfte ( ook effect op 
 voedselvoorraad vogels) 

-  (NB: per 1/1/14 Ffw en Nbw 
    van toepassing op EEZ  
-  Zicht vanaf strand 



Ronde 2 
•  Eind 2009: Watervergunningen voor  12 

windturbineparken, 3 parken geweigerd 
•  Beroepsprocedures afgerond mei/juni 

2011 
•  Hoger beroep afgerond mei 2012 
•  Vervolgens: wijzigingen van bestaande 

vergunningen vanwege ontwikkelingen 
turbines 



Ronde 2 
•  Uiteindelijk subsidie voor 3 van de 12 

parken (Luchterduinen, Geminiparken 
Buitengaats en Zee-energie) 

•  Motie aangenomen waarbij overige 
parken niet vervallen in 2012 (3 jaar na 
vergunning verlening) maar in 2020 
indien niet gebruikt 



Ronde 3 
•  Energieakkoord duurzame groei 

2013 
•  Doelstelling: 
•  16% van de energiebehoefte in 

2020 duurzaam 
•  2023: 4.450 MW wind op zee 

operationeel 



Ronde 3 
•  Binnen de 12 mijlszone: 

haalbaarheidsstudie 
windturbineparken 

•  Buiten de 12-Mijlszone: specifieke 
locaties onderzoeken waar 
windturbineparken mogelijk zijn 



Ronde 3 RWOZ 
•  Rijksstructuurvisie Wind op Zee d.d. 19 oktober 

2014 (wijziging NWP) 
•  Gebieden aangewezen bij “Hollandse 

kust” (t.b.v. 3.000 MW) en “Ten Noorden van de 
Waddeneilanden” (t.b.v 1.000 MW) 

•   Begrenzing van gebieden waarbinnen Wind op 
Zee mogelijk is: gebieden mogelijk in 
overeenstemming met wet- en regelgeving* . 
Daarbuiten geen windturbineparken 



Ronde 3 gebieden 
•  Dit bovenop de al in het Nationaal 

waterplan aangewezen gebieden 
“Borssele en “IJmuiden Ver”  



Ronde 3 gebieden 
•  Hoe verhoudt zich dit tot ronde 2 

parken?  
•  Parken met subsidie: Luchterduinen 

ligt in gebied ´Hollandse Kust´ en 
Geminiparken liggen in gebied `Ten 
Noorden van de Waddeneilanden` 



Ronde 3 gebieden 
•  Parken zonder subsidie  
•  Binnen gebied “Hollandse Kust” :Breeveertien, 

West Rijn, den Helder I,Tromp Binnen, Beaufort, 
Q4, Q4 west en Helmveld (deels erbuiten)  

•  Binnen gebied “Ten Noorden van de 
Waddeneilanden” : Clearcamp 

•  Binnen Gebied IJmuiden Ver: Brown Ridge East 
•  Binnen Gebied Borssele: Den Helder I en Tromp 

Binnen 



Ronde 3 gebieden 



Ronde 3 gebieden 



Gehele kaart NWP 



Wetsvoorstel Windenergie op Zee  

•  Wetsvoorstel  17 oktober 2014 naar TK\ 
•  Uitgangspunten: koppeling vergunning en 

subsidie en net 

•  Drietrapsraket: Gebiedsaanwijzing (NWP) 
daarbinnen kavelbesluit en daarbinnen 
vergunningen 



Kavelbesluit  
•  Minister van EZ kan, in overeenstemming met 

Minister I&M een kavelbesluit nemen voor 
gebieden die zijn aangewezen in NWP (en dus 
ook structuurvisie) 

•  Kavelbesluit waar en onder welke voorwaarden 
een park gebouwd mag worden, bepaalt niet wie 
mag bouwen en exploiteren 

•  Regels en voorwaarden voor bouw en exploitatie 
+ buitenste contouren van park + welke kosten 
voor kavelbesluit moet vergunninghouder 
betalen 



Kavelbesluit (II) 
•  Afweging belangen: o.a. doelmatig 

ruimtegebruik, gevolgen voor 
derden, milieu en ecologie, kosten, 
belang doelmatige aansluiting 

•  U.o.v. en MER (daartoe aanpassing 
besluit MER) 

•  Mogelijkheid van 
voorbereidingsbesluit 



Kavelbesluit (III) 

•  Opmerkelijk: Artikel 9 en 10 FFw niet van 
toepassing bij niet opzettelijk doden, verwonden, 
vangen diersoorten en opzettelijk verontrusten 
vogels 

•  Uitleg: “wij hebben ‘opzet’ in wet opgenomen 
waar dat niet hoeft maar zie al eerder caretta 
carretta arrest HvJC-221/04 (voorwaardelijk 
opzet: kans aanvaarden) en Rb Haarlem 3 maart 
2008, LJN BC6313, AbRvS 21 januari 2009, 
M&R 2009/99 

•  Dus let op: Wanneer gaat om Eurpeesrechtelijke 
soorten + vogels: in strijd met VRL/HRL! 



Vergunning 
•  Vergunning bepaalt wie mag exploiteren. 

Twee procedures: procedure met subsidie 
en zonder subsidie (later).  

•  In procedure met subsidie: vergunning 
aanvragen in periode dat subsidie kan 
worden aangevraagd. Vergunning 
gelijktijdig met besluit subsidie 

•  Vergunningprocedure : via tender een of 
meerdere kavels door Minister EZ 



Vergunning (II) 
•  Beoordeling: in overeenstemming 

met kavelbesluit, uitvoerbaar, 
technisch, financieel en economisch 
haalbaar en of binnen 4 jaar na 
onherroepelijk vergunning gestart 
kan worden 



Net op zee  
•  Wetsvoorstel voorziet verder in 

wijziging van Electriciteitswet t.b.v 
aanleg van een Net op zee 

•  Taakbeheerder landelijk 
hoogspanningsnet 



Bestaande vergunningen 
•  Bestaande 9 vergunningen (zonder 

subsidie), zouden gelden tot 2020 maar 
ligging verspreid, passen niet bij concept van 
landelijk net + bestaande vergunningen 
kunnen in cumulatie met de kavelbesluiten 
mogelijk tot problemen voor ecologie leiden. 
Daarom in wetsvoorstel opgenomen: als 
geen subsidie verleend is bij 
inwerkingtreding wet, vervallen deze 
vergunningen 



Wijziging besluit mer 
•  Ontwerpbesluit wijziging besluit mer 

d.d. 10 maart 2015 
•  Kavelbesluit merbeoordelingsplichtig 

(toegevoegd aan kolom D) 



Windenergie op zee 
•  Vragen?  

•  Anita Nijboer 
•  Tel: 070 – 3746316 
•  E: nijboer@ekelmansenmeijer.nl 


