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Toelichting

Onderstaande informatie heeft betrekking
op de tekst geldend op: 15/11/2018.
Artikel 3 van de wet bepaalt dat de Minister van EZ kavelbesluiten kan nemen in
overeenstemming met de Minister van
I&W

Vigerend
Territoriale zee; exclusieve economische zone
• Waterwet
• Wet Natuurbescherming
•
•
•
•

Nationaal Waterplan 2016-2021
Beleidsnota Noordzee 2016-2021
Structuurvisie windenergie op zee
Energieakkoord voor Duurzame
Groei

•

Uitvoerende wetgeving:

Trefwoorden:

Political Declaration on Energy
Cooperation between the North
Seas Countries
• Besluit van 13 april 2015 tot wijziging van het Waterbesluit in verband met de vereenvoudiging en
uniformering van regels voor windparken op zee (algemene regels
windparken op zee)
• Regeling van de Minister van Economische Zaken van 30 juni 2015,
nr .WJZ/15083277, houdende regels ter uitvoering van de Wet
windenergie op zee (Uitvoeringsregeling windenergie op zee)
Installaties, natuur en ecologie, ruimtelijke ordening, windenergie;

Essentie:
De Wet windenergie op zee voorziet in een integraal wettelijk kader voor het op grote schaal realiseren van windenergie op zee. De wet is beoogd om te leiden tot kostenreductie bij de planning en aanleg van windparken en kortere doorlooptijden. Hierbij is een aantal uitgangspunten gehanteerd. Ontwikkelaars krijgen de zekerheid dat een beoogde locatie geschikt is voor windmolens en de voorwaarden waaronder men het windpark kan ontwikkelen. Tevens biedt de wet ontwikkelaars de ruimte om te
kiezen uit diverse techniekopties binnen de gestelde natuur- en milieukaders. Verder reduceert de wet
het aantal beslismomenten om stapeling van bezwaar en beroep, en daarmee samenhangende lange
doorlooptijden, te voorkomen. De wet gaat uit van een planmatige aanpak om de samenhang tussen
optimaal ruimtegebruik op zee en land, de ontwikkeling van het elektriciteitsnetwerk en de ontwikke-
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ling van windparken te borgen. De Wet windenergie op zee is van toepassing in de territoriale zee en
de exclusieve economische zone (artikel 2).
Hoofdstuk 2 van de Wet windenergie op zee creëert het kader voor het nemen van kavelbesluiten.
Een kavel is gedefinieerd als een locatie voor een windpark, terwijl een kavelbesluit is gedefinieerd als
een besluit waarin een kavel en een tracé voor een aansluitverbinding zijn aangewezen (artikel 1).
Een kavelbesluit kan worden genomen door de Minister van EZK in overeenstemming met de Minister
van I&M (artikel 3). Bij de afweging tot het nemen van een kavelbesluit dient de Minister van EZK het
volgende te betrekken (artikel 3):
• de vervulling van maatschappelijke functies van de zee, waaronder het belang van een doelmatig
ruimtegebruik van de zee;
• de gevolgen van een aanwijzing voor derden;
• het milieubelang, waaronder het ecologisch belang;
• de kosten om een windpark in het gebied te realiseren; en
• het belang van een doelmatige aansluiting van een windpark op een net.
Artikel 4 van de Wet stelt vast welke regels en voorschriften in ieder geval aan een kavelbesluit dienen
te worden verbonden. Artikel 5 verklaart artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming niet
van toepassing op projecten of andere handelingen waarop een kavelbesluit betrekking heeft. Indien
die projecten of andere handelingen de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten
in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben
op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor
dat gebied, zijn bepalingen van artikel 2.8 en artikel 2.9 van de Wet natuurbescherming van overeenkomstige toepassing op het vaststellen van een kavelbesluit. Artikel 7 maakt het mogelijk in een kavelbesluit vrijstelling te verlenen van een aantal verboden opgenomen in de Wet natuurbescherming.
Hoofstuk 3 van de Wet windenergie op zee heeft betrekking op vergunningen. Het is verboden zonder
vergunning van de Minister van EZK een windpark te bouwen of te exploiteren in de territoriale zee of
de exclusieve economische zone (artikel 12). Een vergunning wordt niet verleend voor een gebied dat
is gelegen buiten een kavel en het tracé voor de aansluitverbinding dat is aangewezen op grond van
de Wet of een kavel waarvoor reeds een vergunning is verleend (artikel 13). Hoofdstuk 3 stelt ook
andere voorwaarden aan de inhoud en verlening van vergunningen.
Hoofdstuk 4 van de Wet windenergie op zee stelt regels voor toezicht en handhaving, hoofdstuk 5
bevat wijzigingen van andere wetten, en hoofdstuk 7 bevat overgangs- en slotbepalingen.
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