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Green Deal Windplan Wieringermeer
Betrokken partijen
--------

Nuon Wind Development B.V
Windcollectief Wieringermeer
Energie Onderzoek Centrum Nederland (ECN)
Gemeente Hollands Kroon
Provincie Noord-Holland
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De partijen Nuon Wind Development B.V., Windcollectief Wieringermeer en het Energie Onderzoek
Centrum Nederland werken samen onder de naam Windkracht Wieringermeer.

Beschrijving initiatief
In de Wieringermeer wordt met windturbines met in totaal 110 MW opgesteld vermogen ongeveer 300
miljoen kWh opgewekt. Deze Green Deal beoogt een uitbreiding naar 300-400 MW opgesteld vermogen.
Dit levert 750 miljoen tot 1 miljard KwH op, wat voldoende is om 200.000-275.000 huishoudens jaarlijks van
groene stroom te voorzien. Het Windplan Wieringermeer levert hiermee een substantiële bijdrage aan de
overheidsdoelstelling om in 2020 14 procent van alle elektriciteit duurzaam op te wekken. Bovendien
kunnen bewoners meeprofiteren van de opgewekte windenergie in hun gemeente.
Deze Green Deal laat zien dat de initiatiefnemers en de Rijksoverheid in goede samenwerking en in goede
harmonie een Rijkscoördinatieregelingproject (RCR-project) tot stand kunnen laten komen, waarbij ze
samen naar oplossingen en mogelijkheden zoeken.

Resultaten
Deze Green Deal zorgt dat losstaande windmolens in het landschap verdwijnen en dat lijnopstellingen
ervoor in de plaats komen. Zo wekken we meer energie op uit de lijnopstellingen van Nuon. Daarnaast
wordt het windturbinetestpark van ECN uitgebreid.
Einddatum: 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.

Inzet en acties partijen
De initiatiefnemers streven ernaar om in lijn met de structuurvisie Windplan Wieringermeer en de
beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer in de periode 2014-2020 een opgesteld vermogen van
300-400 MW windenergie op land te realiseren.
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Inzet en acties Rijksoverheid
--

----

-----

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 zorgt voor de interdepartementale afstemming hierover. Denk bijvoorbeeld aan het
verplaatsen van het zweefvliegveld en de zonering rond gasleidingen.
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 richt een projectorganisatie in met in ieder geval een stuurgroep en een werkgroep
waarin 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 de partijen.

Voor meer informatie
www.rijksoverheid.nl/greendeal
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