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Green Deal Windplan Wieringermeer
Partijen:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen,
de Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus,
ieder handelend in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, samen hierna te noemen: Rijksoverheid;
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, handelend als bestuursorgaan,
vertegenwoordigd door de gedeputeerde voor Klimaat en Duurzame energie de heer J.H.M. Bond,
hierna te noemen: de provincie Noord-Holland;
Het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Hollands Kroon, handelend als
bestuursorgaan, vertegenwoordigd door wethouder mevrouw. L. Franken, hierna te noemen: de
gemeente Hollands Kroon;
Vereniging Windcollectief Wieringermeer, vertegenwoordigd door de voorzitter de heer J. van der Beek,
hierna te noemen: Windcollectief Wieringermeer;
Nuon Wind Development B.V., vertegenwoordigd door mevrouw M.S. Deimel, hierna te noemen:
Nuon Wind Development B.V.;
Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland, vertegenwoordigd door de heer P.A.O.G. Korting,
hierna te noemen: ECN;

Hierna samen te noemen: Partijen;

Algemene overwegingen:
1.

2.

3.

4.

5.

Het kabinet beoogt een Green Deal met de samenleving, die bijdraagt aan verduurzaming van de
maatschappij op korte en langere termijn en die lonend is voor overheid en maatschappij. Doel van de
Green Deal is laten zien dat groen en groei hand in hand gaan.
Partijen zien publiekprivate samenwerking als de beste manier om verduurzaming van onze economie
te versnellen en hier ook economisch van te profiteren. Deze unieke gezamenlijke aanpak is in
Nederland op andere terreinen zeer succesvol en de Green Deal zal hierop voortbouwen. Creativiteit,
ondernemerschap en innovatie zijn onmisbaar om deze verduurzaming mogelijk te maken.
Bij de Green Deal gaat het om concrete duurzame initiatieven, waarbij barrières verdwijnen, innovaties
ontwikkeld, gefinancierd en toegepast worden en duurzame kansen worden benut. In de praktijk loopt
de maatschappij tegen belemmeringen aan die in de weg staan aan initiatieven die leiden tot een
verdere verduurzaming.
In de Green Deal willen partijen concrete afspraken maken die deze belemmeringen wegnemen,
zodat de initiatieven die anders moeilijk van de grond komen ruim baan krijgen. Deze initiatieven
kunnen vervolgens ook als voorbeeldfunctie dienen voor andere partijen en daarmee de totale markt
in beweging zetten.
De voor de Green Deal geïnventariseerde projecten van initiatiefnemers zijn door het wegnemen van
de beschreven belemmeringen potentieel succesvol, kunnen op korte termijn resultaten opleveren en
kunnen uitmonden in nieuwe economische activiteiten of kostenbesparingen op korte of langere
termijn voor het bedrijfsleven. De resultaten van een Green Deal kunnen daarna toepasselijk zijn op
andere, vergelijkbare projecten, waardoor de reikwijdte van de Green Deal kan worden vergroot zonder
dat daar specifieke ondersteuning vanuit de Rijksoverheid tegenover staat.
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Specifieke overwegingen Green Deal Windplan Wieringermeer
1.

In 2020 moet veertien procent van de energieproductie in Nederland uit hernieuwbare energie
bestaan, waarbij een belangrijk deel daarvan afkomstig moet zijn uit windenergie op land.
2. Door een open en transparant planproces in de afgelopen drie jaar is bij omwonenden draagvlak
ontstaan voor een integrale opschaling en herstructurering van het windturbinebestand in de
Wieringermeer. Windkracht Wieringermeer is een samenwerkingsverband dat dit wil realiseren.
Het verband bestaat uit het Windcollectief Wieringermeer en Nuon Wind Development B.V., namens
de eigenaren van de bestaande windparken in Wieringermeer waarvoor een dochteronderneming van
N.V. Nuon Energy als beherend vennoot optreedt en ECN (Windkracht Wieringermeer).
3. Windkracht Wieringermeer heeft voor de opschaling en herstructurering van het windturbinebestand
in de Wieringermeer het Windplan Wieringermeer geschreven dat past binnen de contouren van de
structuurvisie en de beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer. De Rijksoverheid wil de
structuurvisie Windplan Wieringermeer als uitgangspunt nemen voor het opstellen van het
Rijksinpassingsplan en wil met deze structuurvisie rekening houden bij de Rijksstructuurvisie Wind
op land.
4. Mede op basis van het bestaande draagvlak bij omwonenden heeft de gemeenteraad van de voormalige
gemeente Wieringermeer1 eind 2011 de structuurvisie Windplan Wieringermeer en de beleidsnotitie
Participatie Windplan Wieringermeer vastgesteld.
5. De gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon heeft in haar coalitieprogramma van 3 januari 2012
besloten het Windplan Wieringermeer te ondersteunen.
6. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland heeft in een brief van 6 juli 2011
aan de toenmalige gemeente Wieringermeer bevestigd het Windplan Wieringermeer te ondersteunen.
7. Op grond van artikel 9b, lid 3, van de Elektriciteitswet 1998 is op de realisatie van het Windplan
Wieringermeer de rijkscoördinatieregeling (RCR) en de daarbij behorende procedure (RCR-procedure)
van toepassing, gelet op het geprognosticeerde opgesteld vermogen van 300 – 400MW.
8. De gemeentelijke en provinciale bestuursorganen blijven conform de RCR-procedure het bevoegd
gezag voor de benodigde vergunningen (en ontheffingen) waarvoor zij reeds nu het wettelijk bevoegd
gezag zijn.
9. Ten behoeve van het behoud en de versterking van het draagvlak is het van belang voorafgaand aan het
begin van de voorbereiding en realisatie van het Windplan Wieringermeer de wederzijdse intenties aan
te geven over de onderlinge samenwerking met inachtneming van ieders verantwoordelijkheid.
10. Financiële participatie van Windcollectief Wieringermeer, Nuon Wind Development B.V. en ECN is een
belangrijk onderdeel van het Windplan Wieringermeer en is als zodanig een belangrijk onderdeel van
de integrale visie op de ontwikkeling van windenergie in relatie tot de duurzame ontwikkeling
van Wieringermeer.
Komen het volgende overeen:

1. Green Deal initiatief
Artikel 1
Windkracht Wieringermeer streeft er naar om, overeenkomstig de structuurvisie Windplan Wieringermeer
en de beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer, in de periode 2014-2020 een opgesteld vermogen
van 300 - 400MW windenergie op land te realiseren.

1 De gemeente Wieringermeer is per 1 januari 2012 gefuseerd met de gemeenten Wieringen, Anna Paulowna en
Niedorp tot de gemeente Hollands Kroon.
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Artikel 2
Het doel van de Green Deal Windplan Wieringermeer is:
a. het versterken van draagvlak voor het Windplan Wieringermeer bij de lokale gemeenschap;
b. het voorbereiden van procedures voor de bouw van windturbines van het Windplan Wieringermeer;
c. gezamenlijk draagvlak krijgen over de invulling van procedures en de afbakening van de contouren van
het ruimtelijk plan/bestemmingsplan om op die manier met de realisatie van het Windplan
Wieringermeer één miljard groene kilowattuur per jaar te realiseren.
Artikel 3
De Rijksoverheid, in het bijzonder de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I),
neemt de melding voor de RCR-procedure (RCR-melding) van Windkracht Wieringermeer krachtens de
Elektriciteitswet 1998 in behandeling indien de RCR-melding voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 9b
van de Elektriciteitswet 1998. De Rijksoverheid, in het bijzonder de Minister van EL&I, zal zich ervoor
inspannen dat het Rijksinpassingsplan past binnen de structuurvisie Windplan Wieringermeer.
Daarnaast zal de Rijksoverheid de contouren van de structuurvisie Windplan Wieringermeer opnemen in
de Rijksstructuurvisie Wind op Land.
Artikel 4
Gemeente Hollands Kroon en Windkracht Wieringermeer zullen zich ervoor inspannen voor de
terinzagelegging van het ontwerpinpassingsplan, de benodigde privaatrechtelijke
ontwikkelingsovereenkomsten af te sluiten waarin afspraken over onder andere het publiekrechtelijke
kostenverhaal, de herstructurering (w.o. slopen van solitaire turbines en gelijkdraaitermijnen in het kader
van de herstructurering), fasering en participatie zijn vastgelegd.
Artikel 5
Alle Partijen zullen zich - op voorwaarde dat de RCR-melding voldoet aan alle gestelde voorwaarden en met
inachtneming van alle overige relevante wettelijke kaders - ervoor inspannen overeenstemming over het
plaatsingsplan, het ontwerp-inpassingsplan (met bijbehorende onderliggende onderzoeken waaronder de
milieueffectrapportage en de passende beoordeling zoals bedoeld in artikel 7.2a, lid 1, van de Wet
Milieubeheer) en zonodig ontwerp-exploitatieplan, te bereiken voordat deze door het bevoegd gezag in de
overleg- en inspraakprocedure worden gebracht.
Artikel 6
Alle Partijen zullen zich ervoor inspannen overeenstemming ten aanzien van het definitieve inpassingsplan
en zonodig het ontwerp-exploitatieplan (binnen alle relevante wettelijke kaders en met inachtneming van
de toepasselijke procedures en de ingediende zienswijzen) te bereiken voordat deze door het bevoegd gezag
wordt vastgesteld.
Artikel 7
EL&I richt een projectorganisatie in met in ieder geval een stuurgroep en een werkgroep waarin alle Partijen
zitting hebben en waarbij alle Partijen de beschikking hebben over een gezamenlijk opgestelde planning,
een communicatieplan en een beschrijving van de rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
van ieder van de Partijen.
Artikel 8
De Rijksoverheid zal zich ervoor inspannen om knelpunten in de uitvoering van wet- en regelgeving en
beleidsregels voor de realisatie van windprojecten, zoals het Windplan Wieringermeer zo veel mogelijk weg
te nemen. De Rijksoverheid, in het bijzonder de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
zorgt voor de interdepartementale afstemming hierover.
Artikel 9
De provincie Noord-Holland zal zich inspannen knelpunten in regelgeving en beleidsregels die onbedoelde
belemmeringen op provinciaal niveau opwerpen voor de realisatie van het Windplan Wieringermeer zo veel
mogelijk weg te nemen.
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Artikel 10
De deelnemers van het samenwerkingsverband Windkracht Wieringermeer ontwikkelen gezamenlijk en als
deelnemer afzonderlijk of in coalities van deelnemers, bestaande en nieuwe activiteiten in de gemeente
Hollands Kroon en/of regio die het draagvlak voor, en de economische spin-off van het Windplan
Wieringermeer bevorderen. Daartoe behoren voorstellen van de deelnemers van het
samenwerkingsverband zoals:
a. het opstellen van een Profijtregeling voor directe omwonenden van de nieuwe windturbines;
b. het oprichten van een Wieringermeerfonds uit financiële afdrachten uit de exploitatie van het
windplan die beschikbaar worden gesteld voor besteding aan lokale maatschappelijke/
gemeenschappelijke doelen (mogelijk met een eigen Poldermolen);
c. het versterken van de economische spin-off voor het lokale en regionale bedrijfsleven;
d. mogelijkheden creëren met betrekking tot de beschikbaarheid van Wieringermeer-polderstroom.
Artikel 11
EL&I zal nadere afspraken maken met de deelnemers van Windkracht Wieringermeer over de door de
Rijksoverheid te maken publiekrechtelijke kosten zoals bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c,
ten tweede, van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 6.2.4, Besluit ruimtelijke ordening.

2. Slotbepalingen
Artikel 12
De afspraken van deze Green Deal zullen in overeenstemming met het Unierecht worden uitgevoerd in het
bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de werking van de Europese regels met betrekking tot
aanbesteding, staatssteun en technische normen en voorschriften.
Artikel 13
1. Elke Partij kan de andere Partijen schriftelijk verzoeken de Green Deal te wijzigen. De wijziging behoeft
de schriftelijke instemming van alle Partijen.
2. Partijen treden in overleg binnen een maand nadat een Partij de wens daartoe aan de andere Partijen
schriftelijk heeft medegedeeld.
3. De wijziging en de verklaringen tot instemming worden in afschrift als bijlagen aan de Green
Deal gehecht.
4. De wijziging wordt openbaar gemaakt op www.rijksoverheid.nl, twee maanden na de schriftelijke
instemming van alle Partijen.
Artikel 14
Partijen komen overeen dat de Green Deal afspraken niet in rechte afdwingbaar zijn.
Artikel 15
Deze Green Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en loopt tot en met 2015.
Partijen treden uiterlijk 1 september 2015 in overleg over voortzetting van deze Green Deal. Alle in deze
Green Deal genoemde afspraken worden zo snel mogelijk ter hand genomen.
Artikel 16
Deze Green Deal zal samen met andere afgesloten Green Deals openbaar worden gemaakt, waardoor
anderen kennis kunnen nemen van de gesloten Green Deals, zodat navolging hiervan kan
worden bevorderd.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te ’s-Gravenhage op
Minister van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

Windcollectief Wieringermeer

......................................................................
drs. M.J.M. Verhagen

......................................................................
de heer J. van der Beek
voorzitter

Minister van Infrastructuur en Milieu

Nuon Wind Development B.V.

......................................................................
drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

......................................................................
mevrouw M.S. Deimel
Directeur Onshore Wind Development Netherlands

College van Gedeputeerde Staten van de
provincie Noord-Holland

......................................................................
de heer J.H.M. Bond
gedeputeerde

Stichting Energieonderzoek Centrum
Nederland (ECN)

......................................................................
de heer P.A.O.G. Korting
Directievoorzitter ECN

het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Hollands Kroon

......................................................................
mevrouw L. Franken
wethouder
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