Geachte mevrouw, mijnheer,
In de routekaart heeft het kabinet drie gebieden gekozen waar de komende jaren windparken op
zee kunnen worden ontwikkeld: Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord). Het
windenergiegebied Borssele wordt als eerste ontwikkeld. De voorbereidingen voor de eerste
tender zijn in volle gang.
Het tweede gebied dat wordt ontwikkeld is Hollandse Kust (zuid). De volgende stap in het proces
naar de realisatie van de windparken in Hollandse Kust (zuid), wordt binnenkort gezet. Van vrijdag
29 januari 2016 tot en met donderdag 10 maart 2016 ligt de concept Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (concept-NRD) voor het opstellen van milieueffectrapporten (MER-en) voor de
kavelbesluiten I en II ter inzage. Deze kavels liggen in het gebied buiten de 12-mijlszone dat in het
nationaal waterplan is aangewezen. In de concept-NRD wordt beschreven wat in de MER-en wordt
onderzocht. De officiële bekendmaking van het voornemen wordt op donderdag 28 januari 2016
gepubliceerd in de Staatscourant. In dezelfde Staatscourant staan ook de voorbereidingsbesluiten
voor de kavels I en II. Enkele dagen daaraan voorafgaand wordt de kennisgeving gepubliceerd in
de lokale kranten. U kunt tot en met donderdag 10 maart 2016 een zienswijze indienen op de
concept-NRD via www.bureau-energieprojecten.nl onder kavelbesluiten I en II Hollandse Kust
(zuid).
Tegelijk met de voorbereiding van de kavelbesluiten worden onder de rijkscoördinatieregeling het
inpassingsplan en de vergunningen voor het net op zee (ook wel transmissiesysteem op zee
genoemd) voor de Hollandse Kust (zuid) voorbereid. De concept-NRD voor het net op zee wordt
tegelijk met de concept-NRD voor de kavelbesluiten I en II ter inzage gelegd. U kunt ook op deze
concept-NRD een zienswijze indienen via www.bureau-energieprojecten.nl onder net op zee
Hollandse Kust (zuid).
Op woensdag 17 februari 2016 is een inloopbijeenkomst gepland in Kijkduin. Tijdens deze
inloopbijeenkomst zal naast de kavelbesluiten aandacht besteed worden aan de plannen voor het
net op zee, waaronder de mogelijke landtracé’s. Op donderdag 18 februari 2016 vindt een
inloopavond plaats in Noordwijkerhout waar het belangrijkste onderwerp de kavelbesluiten I en II
Hollandse Kust (zuid) zal zijn.
Wij horen graag (uiterlijk 5 februari a.s.) of u behoefte heeft aan een aparte
stakeholderbijeenkomst. Bij voldoende belangstelling zullen wij een bijeenkomst organiseren. Wij
zijn uiteraard ook graag bereid om u eventuele vragen telefonisch of in een gesprek te
beantwoorden. Voor de stakeholdersbijeenkomst en voor vragen over de concept-NRD voor de
kavelbesluiten kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Dianne Teunissen (tel.
06-30139435, dianne.teunissen@rws.nl). Voor vragen over de concept-NRD voor het net op zee
met omgevingsmanager Nathalie Kaarls (tel. 06-25637773, nathalie.kaarls@tennet.eu).
Update
Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om u een update te geven over de stand van zaken
op het gebied van windenergie op zee.
Wellicht heeft u in de afgelopen weken in de pers gelezen dat het wetsvoorstel Elektriciteits- en
gaswet – de wet Stroom - op 22 december 2015 door de Eerste Kamer is verworpen. De minister
van Economische Zaken heeft in zijn brief van 22 januari 2016 aan de Tweede en Eerste Kamer
(Kamerstukken I, 2015-16, 31 510, A) aangegeven voornemens te zijn om uiterlijk begin februari
een nieuw wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in te dienen, dat alsnog een basis biedt voor het net
op zee. Met dit nieuwe wetsvoorstel wordt TenneT aangewezen als netbeheerder voor het net op
zee. Bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel op 1 april kunnen de definitieve kavelbesluiten
Borssele I en II omstreeks hetzelfde moment ter inzage worden gelegd en wordt de eerste
subsidietender Borssele geopend. Deze sluit dan begin mei. Op grond van artikel 16, tweede lid,
onderdeel n van de Elektriciteitswet 1998 mag TenneT voorbereidingshandelingen treffen voor het
net op zee. Daarom kunnen de voorbereidingen voor de ontwikkeling van Hollandse Kust (zuid)
gestart worden.
Over de aanwijzing van de stroken binnen de 10 tot 12 mijl zullen wij u later informeren.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet
contact op te nemen met de eerder genoemde omgevingsmanagers.
Met vriendelijke groet,
Bert Wilbrink (projectleider kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid)) en Sanne van Santen
(projectleider net op zee Hollandse Kust (zuid))

