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Geachte heer Jetten, 
 
Op donderdag 10 februari 2022 zijn de Regeling vergunningverlening windenergiegebied 
Hollandse Kust (west) kavel VI en de Regeling vergunningverlening windenergiegebied 
Hollandse Kust (west) kavel VII voor advisering aan het Adviescollege toetsing regeldruk 
(ATR) toegezonden. Deze regelingen bevatten de procedures en informatieverplichtingen 
omtrent de vergunningverlening van de betreffende kavels. Gezien de overlap tussen de 
dossiers heeft het college besloten één advies uit te brengen voor beide dossiers. De 
adviestermijn van ATR verloopt op 10 maart 2022.  
 
Toetsingskader 
ATR beoordeelt de gevolgen voor de regeldruk aan de hand van het volgende toetsings-
kader: 
1. Nuloptie (nut en noodzaak): is er een taak voor de overheid en is wetgeving het 

meest aangewezen instrument? 
2. Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk? 
3. Is gekozen voor een uitvoeringswijze die werkbaar is voor de doelgroepen die de 

wetgeving moeten naleven? 
4. Zijn de gevolgen voor de regeldruk volledig en juist in beeld gebracht? 

1. Nut en noodzaak 
Bij het opwekken van energie met behulp van fossiele brandstoffen komen broeikas-
gassen vrij. Het is daarom van belang dat het opwekken in steeds grotere mate en 
uiteindelijk volledig zonder gebruik van fossiele brandstoffen plaatsvindt. Dit gebeurt 
onder andere door het plaatsen van windparken op de Noordzee. Dit voorstel legt de 
procedures en informatieverplichtingen vast voor de gunning van de nieuwe kavels 
Hollandse Kust (west) VI en Hollandse Kust (west) VII.  
Het college heeft geen opmerkingen bij nut en noodzaak.  

2. Minder belastende alternatieven 
In de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee) zijn vier 
manieren vastgelegd om vergunningen voor kavels te gunnen: (1) een veiling, (2) een 
vergelijkende toets met financieel bod, (3) een vergelijkende toetst zonder financieel bod 
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en (4) een vergunningverlening gekoppeld aan de verstrekking van subsidie. De gunning 
van kavels in voorliggende regelingen vindt plaats door middel van een vergelijkende 
toets met financieel bod. Deze keuze is beredeneerd gemaakt. Aan de ene kant van het 
spectrum zit de optie van vergunningverlening, waarbij deze is gekoppeld aan subsidie. 
Hier is niet voor gekozen, omdat windparken met de dalende kosten voor de bouw inmid-
dels subsidievrij gerealiseerd kunnen worden. Aan de andere kant van het spectrum zit 
de optie van een veiling. Deze optie wordt gezien als een stap te ver, omdat de business-
case voor wind op zee nog niet zeker genoeg is. Toch vertegenwoordigt een kavel finan-
ciële waarde. Daarom is gekozen voor een vergelijkende toets met financieel bod.  
Het college heeft geen opmerkingen bij minder belastende alternatieven.  

3. Werkbaarheid 
Tijdens het ontwerp van de regelingen zijn potentiële aanvragers gevraagd mee te denken 
over de werkbaarheid. Een deel van deze partijen heeft al eerder aanvragen ingediend 
voor andere kavels en kan hier dus goed op ingaan. De regelingen zijn naar aanleiding 
van de input van potentiële aanvragers verder aangepast. De werkbaarheid lijkt daarmee 
geborgd.  
Het college heeft geen opmerkingen bij werkbaarheid.  

4. Gevolgen regeldruk 
Beide voorstellen bevatten een regeldrukparagraaf. Daarin is aangegeven dat partijen 
gegevens moeten overleggen op basis waarvan de technische en financiële haalbaarheid 
van een aanvraag wordt beoordeeld. De kosten zijn per aanvraag geraamd op circa 
370.000 euro. Uw departement verwacht acht aanvragen per regeling, in totaal 16 
aanvragen. De totale regeldrukkosten voor de aanvraagfase van beide regelingen be-
dragen dus circa 6 miljoen euro. De winnende partijen zullen na gunning ook nog rente-
kosten moeten maken voor een bankgarantie. Deze bedragen 3,5 miljoen euro per rege-
ling. De totale regeldrukkosten voor de bankgarantie bedragen daarmee 7 miljoen euro. 
Tot slot verwacht uw departement drie bezwaarschriften per regeling, dus in totaal zes 
bezwaarschriften. De kosten hiervan bedragen 60.000 euro. Opgeteld voor beide regelin-
gen bedragen de regeldrukkosten circa 13 miljoen euro.  
Het college heeft geen opmerkingen bij regeldruk.  
 
Dictum 
Gelet op bovengenoemde bevindingen is het eindoordeel ten aanzien van de consultatie-
versie van dit voorstel: 
 
De regelingen vaststellen.  
 
In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
Hoogachtend, 
 
 
w.g. 

 
M.A. van Hees R.W. van Zijp 
Voorzitter Secretaris 


