
MEDEGEBRUIK WINDPARKEN NOORDZEE 
HOE VRAAGT U EEN VERGUNNING AAN? 

STAP 1 
VOOROVERLEG 

STAP 2 
PRE-

BEOORDELING 

STAP 3 
VERGUNNINGAANVRAAG 

Opmerkingen 

STAP 1 
Bespreking met Rijkswaterstaat  

van de activiteit die u wilt starten  
en de ruimte die u daarvoor nodig heeft 

Waarom dit 
overleg? 

Om uw activiteit optimaal in het windpark in 
te passen en  

uw vergunningaanvraag zo soepel mogelijk te 
laten verlopen 

Voor een 
afspraak: 

Mail naar noordzeeloket@rws.nl 

Welke informatie 
brengt u in? 

U beschrijft: 
• uw voorgenomen activiteit
• de beoogde locatie voor uw activiteit
• de mogelijke effecten van uw activiteit

op het ecosysteem
• de mogelijke effecten van uw activiteit

op andere gebruikers in het gebied

Voortoets 
In een voortoets wordt specifiek 
gekeken naar de effecten van uw 
activiteit op het ecosysteem en 
Natura2000-gebieden.  

Belangrijke aspecten zijn: 
• niet-inheemse soorten
• ecologische draagkracht
• nutriëntenonttrekking of -

toevoer
• extra risico’s voor soorten,

bijvoorbeeld door aantrekking
van vogels

Na de voortoets is duidelijk of een 
passende beoordeling noodzakelijk is 
en/of een ontheffing wet 
natuurbescherming dient te worden 
aangevraagd.  

Als uw activiteit op een grotere schaal 
plaatsvindt en grootschalige effecten 
niet kunnen worden uitgesloten, kunt u 
aanvullend om een 

mailto:noordzeeloket@rws.nl


Milieueffectrapportage worden 
gevraagd. 

 
 

LET OP 
 

 
Medegebruik is alleen toegestaan in 
bepaalde gebieden en op 250 meter afstand 
van de infield-kabels en 500 meter afstand 
van de windturbines. 
 
U vindt deze informatie in het 
gebiedspaspoort. 
 

Gebiedspaspoort 
In het gebiedspaspoort staat 
beschreven hoe een windpark eruitziet, 
welke ruimte er beschikbaar is en 
welke activiteiten de voorkeur krijgen.  
 

 
www.noordzeeloket.nl/medegebruik  
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STAP 2 

Pre-beoordeling van uw plan  
 

 

Scenario 1 
 

Uw plan voor medegebruik 
komt overeen met één van de 
voorkeursbestemmingen uit 
het gebiedspaspoort → U kunt 
door naar STAP 3  

 
↓ 
 

Scenario 2  
 

Uw plan voor medegebruik komt NIET overeen met 
één van de voorkeursbestemmingen uit het 
gebiedspaspoort → Andere geïnteresseerden 
krijgen 6 weken om zich te melden 

 
                                            ↓ 
 

Gebiedspaspoort 
In het gebiedspaspoort 
staat beschreven hoe 
een windpark eruitziet, 
welke ruimte er 
beschikbaar is en welke 
activiteiten de voorkeur 
krijgen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Door naar STAP 3:  
uw vergunning aanvragen 

 
 
 
 
 
 

 
 

Door naar STAP 3:  
uw vergunning aanvragen 

 

Optie A 
 

Er melden zich  
geen andere 
geïnteresseerden  

 
 
 
 
← 
 

Optie B 
 

Er melden zich  
andere geïnteresseerden  
→ in overleg wordt 
bekeken of meerdere 
activiteiten kunnen 
worden gecombineerd  

 
↓ 
 

 

 
Kunnen meerdere activiteiten worden 

gecombineerd? 
 

 

JA  
 
 
 
 
 
← 

NEE →  
• uw initiatief krijgt 

voorrang  
• voor de andere 

initiatieven wordt 
gezocht naar een 
andere locatie 

 
← 
 

 

 
www.noordzeeloket.nl/medegebruik  
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Start formele procedure en toetsing van uw vergunningaanvraag 
 

 

 
Belangrijke criteria waarop uw aanvraag wordt getoetst  

(naast de reguliere toetsingscriteria van de Waterwet) 
 

 

 
 
 
 

Veiligheid  

• Ontwerp uw constructie zo dat het risico voor mens 
en milieu gedurende de gehele levenscyclus 
aanvaardbaar is 

• Beschrijf in uw aanvraag hoe uw constructie wordt 
vastgemaakt, zodat deze niet op drift raakt 

• Toon de offshorebestendigheid van uw installatie 
aan met bijvoorbeeld een risicoanalyse, tests en 
sterkteberekeningen  

• Dien een veiligheidsplan in voor werken op zee  
• Voer onderhoud alleen overdag uit 
• Vermijd het windenergiegebied bij slecht weer Lees 

meer 

In de beoordeling van uw 
vergunningaanvraag zullen 
mogelijke veiligheidsrisico’s 
worden afgewogen. Indien 
nodig zullen voorschriften 
worden opgenomen om de 
deze risico’s zo veel mogelijk 
uit te sluiten.  
 
Markering 

Om de nautische veiligheid te 
vergroten kan het nodig zijn 
om markering op of rondom 
uw installaties aan te brengen. 
De Kustwacht beoordeelt of 
dit noodzakelijk is. De kosten 
voor markering komen voor 
rekening van de 
initiatiefnemer 

 
Aansprakelijkheid 

• Houd rekening met kosten die voortvloeien uit 
eventuele schade die door uw toedoen kan 
ontstaan aan turbines en/of infield-kabels  

• Sluit een aansprakelijkheidsverzekering af die 
voldoende dekking biedt  

 

 
Duur vergunning 

 

• Een vergunning geldt altijd voor bepaalde tijd 
• Als de exploitatie van het windpark eindigt, eindigt 

ook uw vergunning voor medegebruik Lees meer 
 

Starten binnen 3 jaar 
Na toekenning van uw 
vergunning dient u uw 
activiteit binnen 3 jaar te 
starten. Doet u dit niet, dan 
vervalt uw vergunning.  
 
Blijvend gebruik  
In de vergunning kan tevens 
het voorschrift worden 
opgenomen dat de 



toegekende ruimte gebruikt 
moet blijven. Zo niet, dan 
vervalt de vergunning na een 
bepaalde termijn en krijgen 
andere initiatiefnemers de 
kans om een aanvraag in te 
dienen. 

Opruimplicht 

• Na afloop van uw vergunning dient u alle geplaatste
objecten te verwijderen. Deze opruimplicht geldt
ook voor constructies in het kader van
natuurontwikkeling.

• Om te zorgen dat de opruimplicht wordt nageleefd,
wordt financiële zekerheid geëist.

Uitzondering 
Mogelijk mogen deze 
constructies na de ontmanteling 
van het windpark blijven liggen, 
als blijkt dat zich in het windpark 
nieuwe waardevolle natuur 
ontwikkelt die bijdraagt aan een 
gezonde Noordzee.  
Financiële zekerheid 
De financiële zekerheid is ter 
dekking van de kosten voor 
het verwijderen van de 
objecten indien de 
vergunninghouder dit niet 
doet (bijvoorbeeld door 
faillissement). 

Goede  
milieutoestand 

• Beschrijf de gevolgen van uw activiteit voor het
milieu

• Houd hierbij rekening met de richtlijnen uit de
Kader Richtlijn Marine Strategie

Archeologische 
vindplaatsen 

Bij het beoordelen van uw aanvraag wordt gekeken 
naar de eventuele effecten van uw activiteit op 
archeologische vindplaatsen.  

Archeologische vindplaatsen 
De archeologische 
vindplaatsen in de 
windenergiegebieden zijn in 
kaart gebracht. U vindt deze 
rapporten op 
https://offshorewind.rvo.nl/.  

Verdrag van Valetta 
Het beoordelen van de 
eventuele effecten van uw 
activiteit op archeologische 
vindplaatsen vindt plaats 
conform het Verdrag van 
Valletta. http://
wetten.overheid.nl/
BWBV0002031/
geldigheidsdatum_03-12-2
015www.noordzeeloket.nl/medegebruik 

https://www.noordzeeloket.nl/beleid/europese/
https://offshorewind.rvo.nl/

