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Afschrift 

Excellentie, 
VERZONDEN -IW.ĨW 

Het kabinet heeft de ambitie om meer energie uit duurzame bronnen op te wekken. De bereidheid 

om zich in te zetten voor verduurzaming van onze samenleving en economie is in 2013 bekrachtigd 

met de ondertekening van het Energieakkoord voor duurzame groei. Windenergie op zee speelt 

hierbij een belangrijke rol. 

In samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft uw Ministerie een voorstel tot een 

aanpassing van het uitrolschema uit het Energieakkoord van windenergie op zee bij de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal ingediend. Dit is aangegeven in uw brief van 26 september 2014. Met 

deze brief reageren wij op uw voorstel. 

Bestaande vergunningen. 

De gemeente Schagen heeft een actief duurzaamheidsbeleid, waarbij de groei van duurzame 

energieproductie wordt gestimuleerd. Om die reden heeft ons college ten aanzien van 

vergunningverlening van Q4 West en ook op de recente voornemens voor samenvoeging van 

offshore windturbinepark Q4 en Q4 West niet gereageerd. 

Wij staan positief ten aanzien van windenergie op zee buiten de 12-mijlszone conform de bestaande 

vergunning van Eneco Wind b.v. 

Gevolgen Q4 en Q4 West. 

Het kabinet heeft in haar brief aan de Tweede kamer kenbaar gemaakt dat de bestaande 

vergunningen niet benut zullen worden in de tenders van het Energieakkoord. Daarnaast is er het 

voornemen om de bestande vergunningen, bij de inwerkingtreding van de wet windenergie op zee, 

te laten vervallen voor die windparken die geen subsidie hebben verkregen. Ook de mogelijkheid om 
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SDE+ (subsidie) in 2014 aan te vragen voor vergunde offshore windparken is plotseling dichtgezet door 
EZ. 

Windenergie binnen de 12-mijlszone 
De maatregelen in uw voorstel leiden tot een aanpassing en vertraging van het uitrolschema uit het 
energieakkoord. Als eerste zal het al in 2009 aangewezen gebied Borssele buiten de 12-mijlszone voor 
de Zeeuwse kust worden ontwikkeld. Daarna worden de windparken voor de Zuid-Hollandse en 
Noord-Hollandse kust ontwikkeld. 
Beoogd wordt de omvang aanzienlijk uit te breiden en aan deze twee gebieden een smalle strook 
van maximaal twee nautische mijl toe te voegen binnen de 12-mijlszone. 

Wij achten de realisatie van het door u voorgenomen windpark voor de Hollandse Kust Noord-Holland 
(700 MW), in combinatie met de uitbreiding daarvan in de eerdergenoemde smalle strook tussen de 
10- en 12-mijl niet wenselijk. 

Recreatie en toerisme. 
in 2013 is er in opdracht van uw ministerie onderzoek uitgevoerd naar de effecten van wind op zee op 
recreatie en toerisme (3 december 2013 - ZKA Consultants 8* Planners). Geconcludeerd wordt dat 
het plaatsen van een windpark op zee een negatief effect heeft op de beoordeling van de 
aantrekkelijkheid van de kust. Daarnaast blijkt, dat hoe dichter het windpark bij de kust ligt, hoe sterker 
het negatieve effect is op de aantrekkingskracht, belevingswaarde en bezoekintentie. Het effect 
neemt af naarmate het windpark verder van de kust af staat. 
Met de nieuwe plannen komen de windturbines dichter bij de kustplaatsen van Schagen, en met 
name voor Petten. 
Schagen werkt er hard aan om de kustplaats Petten meer op de kaart te zetten. Dat is niet 
eenvoudig, met name het imago van ECN in de duinen bij Petten werkt daar niet aan mee. Door 
uitvoering van Zwakke Schakels zal er een breder en groter strand bij Petten komen. Wij zijn bezig om 
het dorp ook nog verdere impulsen te geven. Deze positieve wending voor de kustplaats zal teniet 
gedaan worden door het windpark dichterbij te situeren. 
Onze lokale- en regionale economie is in grote mate afhankelijk van recreatie en toerisme uit binnen 
en buitenland. Een wetsvoorstel windenergie op zee zal leiden tot grote economische schade voor 
ons als kustgemeente en de regio Noord-Holland-Noord. Wij hopen dan ook dat u alsnog 
alternatieven kunt vinden voor dit plan. 

st vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Sçŕrcĩgen 

De heer N.H. Swellengrebel 

gemeentesecretaris 

Mevrouw /v^nf. van Kampen-Nouwen 

burger 
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