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Kenmerk: 20220919-2
Betreft: Advies PAWOZ-Eemshaven Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Geachte heer Jetten,

In haar brief van 2 december 2021 aan de Tweede Kamer kondigde de toenmalige
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat aan de ruimtelijke procedures voor
zes verbindingen voor de aanlanding van in totaal 10 GW extra windenergie op zee te
starten. De staatssecretaris heeft daarbij toegezegd om dat voor de
Windenergiegebieden 5-oost en Ten Noorden van de Waddeneilanden te doen in lijn met
de Agenda voor het Waddengebied 2050 en in samenwerking met de regio.

Voor het Waddengebied betekent dit dat de aanlanding van de windenergiegebieden Ten
Noorden van de Waddeneilanden en 5 Oost in een ruimtelijk programma onder de
omgevingswet gecombineerd worden. Hiermee is invulling gegeven aan het advies in
mijn brief van 21 oktober 2021. De eerste stap in de ruimtelijke procedures is de
Concept Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) zoals die ter advisering aan het
Omgevingsberaad is voorgelegd.

Ten aanzien van deze NRD en het proces in aanloop hiernaartoe ben ik van mening dat
het Omgevingsberaad en vervolgens ook het Bestuurlijk Overleg Waddengebied, conform
mijn eerdere advies, goed in positie gebracht zijn en op deze manier hun rol kunnen
vervullen.
Bij het tot stand komen zijn voor zover ik kan beoordelen belanghebbenden breed
betrokken bij zowel het formuleren van de reikwijdte als het detailniveau. In een aantal
heldere stappen is gekomen tot het voorliggende product. Ik zie dan ook geen
belemmeringen om deze notitie ter inzage te leggen en de samenleving uit te nodigen
hun visie op reikwijdte en detail te laten geven.
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Voor het vervolg ga ik ervan uit dat ook dan de W addengovernance wordt gebruikt om te
komen tot besluiten over het trace en de aanleg van de stroomkabels en/of leidingen en
dat we qlo dezelfde constructieve manier blijven samenwerken.

Hoogac

De. he.er-d
Voorzitter

( )
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Een afscIldft van deze brief wordt ook verzonden aan de heer M.G.]. Harbers, Voorzitter
van het Bestuurlijk Overleg Waddengebied
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