
 

  

     

Motie voor de raadsvergadering van 19 mei 2015 
 

Agendapunt  : 

 

Onderwerp : Wind op zee 

 

 

Aan de raad, 

 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen d.d. 19 mei 2015 

 

 

Constaterende dat: 

 
 De VVD voor invulling van het energie akkoord d.m.v windparken op zee in 

tegenstelling tot wind op land is. 

 De ministers van Infrastructuur en Milieu (I en M) en Economische Zaken (EZ) het 

voornemen hebben een strook toe te voegen aan twee reeds aangewezen 

windenergiegebieden op ruim 22 km uit de kust (12 Nautische Mijl). Door toevoeging 

van de strook komen de windmolens op minimaal 18,5 km uit de kust (10 Nautische 

Mijl). 

 Het aanwijzen van deze strook zal verlopen via het opstellen van de rijksstructuurvisie 

windenergie op zee aanvulling gebied Hollandse Kust en betreft een partiële 

herziening van het Nationaal Waterplan 2 voor het onderdeel windenergie op zee.  

 Van 24 april tot en met 4 juni 2015 ligt de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) met 

daarin het voornemen ter inzage. Tijdens deze periode kunt u uw zienswijze geven op 

het voornemen om te komen tot deze rijksstructuurvisie of op de onderzoeksvragen in 

de NRD.  

 Het college in haar brief aan de minister van 5 november 2014 al melding maakt van 

de negatieve gevolgen voor toerisme in met name de badplaats Petten.  

 

Overwegende dat: 

 

 Er een alternatief is voor het plaatsen van wind op zee binnen 12 mijl namelijk het veld 

IJmuiden ver. 

 Volgens het CBS het plaatsen van de molens dicht bij de kust 6% minder 

dagrecreanten en een negatief besteding effect van 38 miln euro per jaar en het 

verlies van 1200 banen oplevert. Het effect volgens eigen onderzoek van de kust 

gemeenten een veelvoud hiervan is.  

 Er een breed draagvlak is voor het alternatief waarmee vrijwel direct kan worden 

begonnen.  

De hogere kosten van de bouw op IJmuiden ver, niet opwegen tegen het plaatselijk 

negatief effect in de kustgemeenten 

 

Roept het college op: 

 

1. Verder te handelen in de lijn zoals zij zelf heeft uitgezet in haar brief van 5 november 

aan de minister (zie bijlage1) 



 

  

2. De inspraakperiode van 24 april tot en met 4 juni 2015 te benutten voor het formuleren 

van zienswijzen op de voorgenomen plannen. 

 

3. Haar raads,- en commissie leden, inwoners en bedrijven actiever te informeren over 

de plannen van de minister. 

 

 

 

 

 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de VVD fractie: 

 

 

J. van de Beek, fractievoorzitter 


