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	 25 oktober 2016 

dhr. H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken 
CC 
	 mw. M.H. Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu 

ONDERWERP 
	 Aanbod verduurzaming Noordzeekanaalgebied 

Geachte statenleden, 

Wij, coalitie van partners uit het Noordzeekanaalgebied (NZKG), betreuren het huidige beleid van de 
Provincie Noord-Holland op het gebied van windenergie. Dit beleid leidt ertoe dat de potentie van het 
NZKG om bij te dragen aan de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening minimaal 
wordt benut. Het is en blijft daarom een sterke wens om de bovenwettelijke eisen voor het NZKG af te 
schaffen zodat de potentie van minimaal 125 MW windenergie alsnog verzilverd kan worden. Alleen 
dan kunnen we gezamenlijk serieus werk maken van de verduurzaming van het NZKG. Groene 
stroom voor meer dan 125.000 huishoudens komt dan in beeld. 

Klimaat: er moet meer 
In het dit jaar in Parijs getekende klimaatakkoord is afgesproken dat de opwarming van de aarde ruim 
onder de twee graden moet blijven. Om dit te bereiken zijn alle maatregelen nodig en kan het niet zo 
zijn dat een grote windenergiepotentie als deze onbenut blijft. Windenergie is de meest 
kosteneffectieve manier van duurzame opwekking waardoor snel stappen gezet kunnen worden. 

De wil bij ons is er 
De wil en het enthousiasme om deze potentie te verzilveren is er. Sterker nog, de afgelopen jaren is 
hard gewerkt aan veel verschillende initiatieven: van ondernemers die hun nek uitsteken tot 
coöperaties als NDSM Energie die symbool staan voor draagvlak. Voor meer dan 10 windparken in 
het NZKG hebben partijen uiteindelijk mei jl. vergunningen aangevraagd. Er zijn zelfs nog meer 
initiatiefnemers van mogelijke windparken, bijvoorbeeld in Zaanstad, maar deze zagen onvoldoende 
ruimte in het beperkende beleid van de provincie om een aanvraag in te dienen; ook deze projecten 
kunnen aan de wettelijke eisen voldoen. 






	Page 1
	Page 2
	Page 3



