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Betreft: Windmolens op zee 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
Bijgevoegd bij deze raadsinformatiebrief doen wij u de brief van de minister van Economische Zaken 
aan de Tweede Kamer met het onderwerp Onderzoeksrapporten Stichting Vrije Horizon over 
windenergie, aangeboden door Lindblom (d.d.15 november 2016) toekomen. In deze brief informeert 
de minister de Tweede Kamer over het feit dat hij vasthoudt aan de ‘routekaart’ die moet leiden tot de 
uitvoering van het kabinetsbeleid rond windparken op zee. Het vasthouden aan deze 
uitvoeringsagenda is positief voor Den Helder.  
 
De aanleg en het onderhoud van de windparken op de Noordzee zal aanzienlijke werkgelegenheid 
met zich meebrengen. Er komen immers windparken die in en rond Nederland hun gelijke niet 
kennen. Voor onze lokale offshore industrie biedt de aanleg en (met name) het onderhoud 
economische kansen. Mede hierom is de visie op de havenontwikkeling en die van Port of Den Helder 
gericht op de mogelijkheden van het verzilveren van de kansen die er zijn. Als we dit als Den Helder 
doen, leidt dit tot toenemende werkgelegenheid.  
 
Omwille van deze werkgelegenheidsgroei in onze regio heeft Den Helder de uitvoering van de 
‘routekaart Wind op Zee’ (anders dan veel andere kustgemeenten) steeds intensief publiekelijk, 
politiek en bestuurlijk gesteund. Op veel andere plaatsen was echter weerstand tegen de plannen, 
waardoor een kans dreigde te ontstaan dat de uitvoering zoals beoogd aangepast zou worden. 
 
De minister heeft via de genoemde brief laten weten vast te houden aan de routekaart zoals eerder 
voorgesteld. Dit om de doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie zoals in het SER 
Energieakkoord geformuleerd te kunnen halen. Dit besluit is positief voor Den Helder, daar deze 
uitvoering zowel op het gebied van duurzame energie als op het gebied van economische 
ontwikkeling in onze regio, een positieve impuls geeft. 
 
 
Den Helder, 17 november 2016. 
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