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Kennisgeving terinzagelegging concept-notitie reikwijdte en detailniveau, 

kavelbesluit windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden, 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van vrijdag 29 januari 2021 tot en met donderdag 11 maart 2021 ligt de concept-notitie reikwijdte en 

detailniveau ter inzage voor het kavelbesluit windenergiegebied Ten noorden van de 

Waddeneilanden. In deze notitie staan de kaders voor dit op te stellen milieueffectrapport.

Iedereen kan op de notitie reageren door het indienen van een zienswijze binnen de bovenge-

noemde periode.

Wat gaat er gebeuren? 

In het windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden wordt zo’n 60–70 kilometer ten 
noorden van Schiermonnikoog een windpark gebouwd met een vermogen van circa 700 megawatt 
(MW). Het nieuw te bouwen windpark heeft een oppervlakte van circa 71 km2 en ligt centraal in het 
windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden. Het windenergiegebied heeft in totaal een 
oppervlakte van ca. 200 km2. In het oosten van het windenergiegebied staat windpark Gemini. 
Windpark Gemini bestaat uit twee delen en heeft een totale oppervlakte van 68 km2. Het windpark is 
sinds 2017 operationeel en heeft een vermogen van 600 MW.

De concept-notitie reikwijdte en detailniveau (concept-NRD) die 29 januari 2021 ter inzage gaat, geeft 
een toelichting op het initiatief om een kavelbesluit te nemen voor het kavel in het windenergiegebied 
Ten noorden van de Waddeneilanden en daar een windpark te bouwen. Verder beschrijft de notitie wat 
in het kader van de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) onderzocht gaat worden en biedt 
de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

In het windpark op zee komt een platform waar de stroom die de windturbines opwekken, samenkomt. 
Via een ondergrondse hoogspanningsverbinding gaat de stroom van het platform op zee naar een 
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nieuw transformatorstation in Eemshaven. Het windpark en de netaansluiting voor het windpark 
doorlopen aparte procedures. Het voorbereidingsbesluit van het project Net op Zee Ten noorden van 
de Waddeneilanden ligt van 15 januari 2021 tot en met 25 februari 2021 ter inzage.

Waarom is dit project nodig? 

Door het gebruik van olie, aardgas en kolen warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen 
te gaan, stapt Nederland over op schone energie uit wind, zon en aardwarmte. In de routekaart 
windenergie op zee 2030 heeft het kabinet vastgelegd dat in 2030 verschillende windparken op zee zijn 
gebouwd en op land zijn aangesloten. Windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden is een 
van de gebieden die de overheid heeft gekozen om nieuwe windparken te bouwen. De andere 
gebieden liggen voor de kust van Zeeland en Zuid-Holland en verder op zee.

Welke procedure wordt gevolgd? 

De terinzagelegging van deze concept-NRD is de eerste stap om te komen tot een kavelbesluit. De 
uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht is hierbij van toepassing.
Voor het kavel Ten noorden van de Waddeneilanden wordt ook een voorbereidingsbesluit genomen in 
overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het voorbereidings-
besluit is bedoeld om activiteiten te kunnen verbieden die een ongewenste invloed kunnen hebben op 
het uit te geven kavel.
Tegen een voorbereidingsbesluit is geen bezwaar en beroep mogelijk. Na ondertekening wordt het 
voorbereidingsbesluit in zijn geheel in de Staatscourant gepubliceerd.

Wat is een milieueffectrapport? 

Een milieueffectrapport brengt de milieueffecten in beeld, zoals de effecten op natuur, bestaande 
gebruiksfuncties, bodem en water. Op deze wijze kan kennis over deze effecten een volwaardige rol 
spelen in de besluitvorming. Het MER zal ook een passende beoordeling bevatten om mogelijke 
gevolgen voor Natura 2000-gebieden in kaart te brengen. In de notitie reikwijdte en detailniveau staat 
beschreven welke specifieke milieueffecten in de m.e.r.-procedure onderzocht worden en met welke 
diepgang. De notitie reikwijdte en detailniveau geeft weer wat in het milieueffectrapport zal worden 
opgenomen. De concept-versie van deze notitie ligt nu ter inzage.

Waar kunt u de stukken inzien? 

U kunt de concept-notitie reikwijdte en detailniveau van vrijdag 29 januari 2021 tot en met donderdag 
11 maart 2021 inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u deze concept-notitie 
tijdens reguliere openingstijden in dezelfde periode 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. Neem 
contact op met het Bureau Energieprojecten als u de documenten niet digitaal kunt lezen en niet naar 
het ministerie kunt komen. Dan wordt in overleg gezocht naar een maatwerkoplossing.

Telefonisch spreekuur 

Vanwege het coronavirus worden geen fysieke inloopbijeenkomsten georganiseerd. Het Ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat biedt daarom de mogelijkheid aan om binnen de gehele periode 
van de procedure uw vragen in een persoonlijk telefonisch gesprek te beantwoorden. U kunt zich 
hiervoor aanmelden via telefoonnummer 070 379 89 79 of via het aanmeldformulier op 
https://www.rvo.nl/wind-op-zee-kavel ten-noorden-van-de-waddeneilanden.
Wij stellen het op prijs als u uw vragen van tevoren doorgeeft.

Hoe kunt u een zienswijze indienen op de concept-NRD? 

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. In een zienswijze laat u 
weten wat u vindt van de concept-NRD. U kunt hierbij denken aan:
• aanvullende vragen over onderwerpen die niet in de concept-NRD zijn beschreven;
• onjuistheden in de concept-NRD.
We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de notitie u reageert en uw zienswijze 
onderbouwt met argumenten.

U kunt een zienswijze indienen van vrijdag 29 januari 2021 tot en met donderdag 11 maart 2021. Dat 
kan op verschillende manieren:
Bij voorkeur digitaal via het reactieformulier op https://www.rvo.nl/wind-op-zee-kavel ten-noorden-
van-de-waddeneilanden.
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Per post door een brief te sturen naar:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Kavelbesluit Ten noorden van de Waddeneilanden
Postbus 142, 2270 AC Voorburg
Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbeves-
tiging sturen.

Voor het opnemen van mondelinge zienswijzen kunt u tijdens kantoortijden bellen met Bureau 
Energieprojecten via telefoonnummer 070 379 89 79.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor 
u ze heeft aangeleverd. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. U vindt meer informatie 
over het privacybeleid op www.bureau-energieprojecten.nl.

Wat is de verdere procedure? 

De concept-notitie reikwijdte en detailniveau wordt ook aan de Commissie voor de milieu-
effectrapportage voorgelegd, die erover een advies uitbrengt. Alle zienswijzen, reacties en adviezen 
worden verzameld, verwerkt en gepubliceerd in de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Op 
basis van die notitie wordt het milieueffectrapport opgesteld. Dit milieueffectrapport vormt de 
onderbouwing voor het kavelbesluit. Het milieueffect-rapport komt, samen met het ontwerpkavelbe-
sluit ter inzage te liggen. Later kunt u daar ook weer op reageren. Dit wordt onder andere aangekon-
digd in de Staatscourant, in huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl.

Wilt u meer weten? 

Meer informatie over Kavelbesluit Ten noorden van de Waddeneilanden 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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