
Kennisgeving wijzigingsbesluit kavels windenergiegebied Borssele, Hollandse Kust (zuid) en 
Hollandse Kust (noord), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Van vrijdag 12 februari 2021 tot en met vrijdag 26 maart 2021  
ligt het wijzigingsbesluit ter inzage voor de volgende tien kavel-
besluiten: 
-  I, II, III, IV en V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele,
-  I, II, III en IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) en 
-  V windenergiegebied Hollandse Kust (noord). 
Van 29 mei 2020 tot en met 9 juli 2020 heeft het ontwerpwijzigings-
besluit ter inzage gelegen. Belanghebbenden die hier een ziens-
wijze op hebben ingediend, kunnen beroep instellen. 

Wat gaat er wijzigen in de genomen besluiten? 
Nederland heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor 
het terugdringen van CO2-emissies en, daarmee samenhangend, 
het produceren van duurzame energie. Windenergie op zee 
speelt daarin een prominente rol. In de afgelopen vijf jaar zijn  
er tien kavelbesluiten genomen voor windparken op zee. 

In dit wijzigingsbesluit zijn enkele voorschriften uit deze kavel-
besluiten aangepast en gelijkgetrokken op basis van de nieuwste 
inzichten. Met de wijzigingen worden de effecten op de ecologie 
en de omgeving beperkt en wordt de veiligheid binnen de wind-
parken vergroot. Het wijzigingsbesluit is afgestemd met betrokken  
partijen voor wie dit relevant is, zoals de windparkeigenaren en 
de natuurorganisaties. Het gaat om de wijzigingen in voorschriften 
ten aanzien van: 
-  een aanpassing van de stilstandvoorziening om: 
 •  aanvaringsslachtoffers onder trekkende vogels en vleermuizen 

te voorkomen; 
 •  de veiligheid tijdens reparatie- en onderhoudswerkzaamheden 

in de directe omgeving te garanderen; 
 •  veilig helikopterverkeer nabij kavel V Hollandse Kust (noord) 

te waarborgen; 
-  het zodanig ontwerpen, bouwen en exploiteren van een wind-

park dat het actief bijdraagt aan versterking van de lokale en 
regionale economie; 

-  het verminderen van hinder door verlichting en het verminderen 
van de zichtbaarheid van het windpark; 

-  het beperken van onderwatergeluid bij het heien van funderings-
palen; 

-  het meewerken van de vergunninghouder aan de plaatsing  
van apparatuur voor de scheepvaartveiligheid en ecologische 
monitoring. 

Waar kunt u de stukken inzien? 
U kunt het wijzigingsbesluit van vrijdag 12 februari 2021 tot en 
met vrijdag 26 maart 2021 inzien op:  
www.bureau-energieprojecten.nl/nu ter inzage. Op papier kunt u 
het wijzigingsbesluit tijdens de reguliere openingstijden bekijken 
op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 
Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC  Den Haag. Hiervoor kunt u een 
afspraak maken via telefoonnummer 070 379 89 79.  
U kunt op vertoon van uw legitimatiebewijs de stukken inzien. 

Hoe kunt u beroep indienen? 
Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het 
ontwerpwijzigingsbesluit kunnen tegen het wijzigingsbesluit  
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag. 

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken 
en start de dag nadat het wijzigingsbesluit ter inzage is gelegd. 
Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is 
van zaterdag 13 februari 2021 tot en met vrijdag 26 maart 2021. 
Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden  
verweten dat hij geen zienswijze heeft ingediend op het ontwerp 
van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen. 

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste  
de volgende onderdelen bevatten: 
- de naam en het adres van de indiener; 

- de datum van ondertekening; 
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat; 
- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. 

Op het wijzigingsbesluit is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- 
en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroep-
schrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen 
het wijzigingsbesluit. Zonder beroepsgronden wordt uw beroep 
niet-ontvankelijk verklaard. Na afloop van de indieningstermijn 
kunt u geen nieuwe beroepsgronden meer aanvoeren.  
Wij raden u aan in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- 
en herstelwet van toepassing is. 

Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht  
betalen. Nadat u het beroep heeft ingediend, laat de griffier van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State u weten 
hoeveel dat precies is en wanneer en hoe u dat moet betalen. 

U stuurt uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, zoals hierboven aangegeven. We verzoeken 
u vriendelijk om een kopie van het beroepschrift te sturen aan:
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
T.a.v. directie WJZ 
Postbus 20401 
2500 EK  Den Haag 

Wilt u meer weten? 
Meer informatie over het Wijzigingsbesluit kavels windenergie-
gebied Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord) 
en alle bijbehorende stukken vindt u op:  
www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u naar aanleiding daarvan 
nog vragen? Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen via  
telefoonnummer 070 379 89 79. 
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