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Kennisgeving voornemen wijziging vergunningen
offshore windturbineparken Q4-WP en Q4 West
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Deze vergunningen liggen dicht bij elkaar, voor
de kust van Bergen aan Zee. De initiatiefnemer
wil beide vergunningen samenvoegen om er één
windturbinepark te kunnen bouwen. Voorts wenst
de initiatiefnemer het turbinetype te wijzigen,
waarschijnlijk naar een 8 MW-turbine.
Daarnaast wenst initiatiefnemer op land een
kabeltracé tot het hoogspanningsnet van TenneT
te Beverwijk te realiseren via de daartoe aangewezen
procedures.
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De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt,
gelet op artikel 7.16 lid 3 van de Wet milieubeheer,
het volgende bekend:
Dynewiek C.V. (Eneco Wind), hierna te noemen
‘initiatiefnemer’, heeft Rijkswaterstaat op
19 augustus 2014 de mededeling toegezonden
van het voornemen om een windturbinepark te
realiseren op circa 26 km uit de kust van Bergen
aan Zee. Hiervoor wil de initiatiefnemer de huidige
vergunningen van de offshore windparken Q4-WP
en Q4 West actualiseren, door deze op verschillende
onderdelen te wijzigen en samen te voegen.
In het voornemen geeft de initiatiefnemer in grote
lijnen aan wat hij van plan is.
Achtergrond
Op 18 december 2009 heeft Q4 WP BV een vergunning verkregen voor het realiseren van offshore
windturbinepark Q4-WP en op 21 oktober 2013 voor
het realiseren van offshore windturbinepark Q4 West.

Procedure
Om het gewenste offshore windturbinepark
te kunnen realiseren, zal de initiatiefnemer bij
Rijkswaterstaat vergunningen op grond van de
Waterwet aanvragen voor zowel het windturbinepark als de exportkabel naar de kust tot en met
de duindoorkruising.
Hiervoor wordt een Milieueffectrapport (MER)
opgesteld. Daarnaast wordt een passende beoordeling opgesteld voor de effecten op beschermde
natuurwaarden en de Natura 2000-gebieden in
de directe omgeving.
In het voornemen geeft de initiatiefnemer een nadere
toelichting op de plannen. In de concept-notitie
reikwijdte en detailniveau wordt aangegeven welke
onderzoeken zullen plaatsvinden om effecten op
natuur, landschap en ander gebruik in beeld te
brengen. Op basis hiervan en de ingediende zienswijzen op dit concept stelt het bevoegd gezag een
advies reikwijdte en detailniveau op. De initiatiefnemer moet dit in acht nemen bij het opstellen van
het MER. Het bevoegd gezag raadpleegt hiervoor de
provincie Noord-Holland en relevante gemeenten.
Waar kunt u de stukken inzien?
Het voornemen en de concept-notitie reikwijdte
en detailniveau liggen vanaf 12 september 2014
ter inzage op het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat
Zee en Delta, Lange Kleiweg 34 te Rijswijk (ZH).
Tevens ligt een exemplaar van beide documenten
ter inzage op de volgende locaties:
- het Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
Plesmanweg 1-6 te Den Haag;

- het provinciekantoor van de provincie
Noord-Holland, Kleine Houtweg 18 te Haarlem;
- het gemeentehuis van de gemeente Bergen,
Jan Ligthartstraat 4 te Alkmaar.
U kunt de stukken ook downloaden via
de website van de Directie Participatie:
www.platformparticipatie.nl.
Hoe kunt u reageren?
U kunt van 12 september 2014 tot en met 9 oktober
2014 uw zienswijze op het voornemen en de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau indienen.
U kunt uw zienswijze per post versturen naar de
Directie Participatie, o.v.v. Offshore Windpark Q4,
Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. Of u kunt digitaal
reageren via het zienswijzeformulier op:
www.platformparticipatie.nl. Onder de tab ‘lopende
projecten’ treft u de stukken aan die betrekking
hebben op dit project.
Wij maken u erop attent dat de zienswijzen,
conform de Algemene wet bestuursrecht, worden
gedeeld met de initiatiefnemer. Degene die zienswijzen inbrengt, kan verzoeken zijn of haar
persoonlijke gegevens hierbij niet te vermelden.
Wat gebeurt hierna?
Aan het eind van de zienswijzetermijn worden alle
zienswijzen verzameld. Mede op basis daarvan zal
de Minister van Infrastructuur en Milieu het advies
reikwijdte en detailniveau opstellen, dat richting
geeft aan het door de initiatiefnemer op te stellen
MER. De volgende stap in de procedure is dat
de ontwerpvergunningen en het MER ter inzage
worden gelegd.
Meer informatie
Voor nadere informatie over de inhoud van
het voornemen en de concept-notitie reikwijdte
en detailniveau kunt u contact opnemen met
Rijkswaterstaat Zee en Delta, tel. 070 - 336 66 00.
Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij
de Directie Participatie, tel. 070 - 456 89 99.

