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statenstukken

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake offshore windenergie
(ingekomen 27-01-2009)

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1.

Is het college van Gedeputeerde Sta- 1.
ten op de hoogte van de vergunningverlening door staatssecretaris Huizinga aan een Brits energiebedrijf voor de
bouw van 72 windturbines, veertig
kilometer uit de kust van Hoek van
Holland?

Ja.

2.

Zijn Gedeputeerde Staten op de hoog- 2.
te dat het kabinet in het Nationaal Waterplan de kust voor Borssele als potentieel windenergiegebied heeft aangewezen?

Ja.

3.

Welke acties naar Den Haag, naar
bedrijven en naar andere organisaties
hebben Gedeputeerde Staten inmiddels ondernomen resp. gaan GS ondernemen om te komen tot daadwerkelijke realisatie van dit windenergiegebied bij Borssele?

3.

Windenergie op zee is primair een aangelegenheid van de Rijksoverheid en de provincies hebben daarbij geen bevoegdheden. Verder is de daadwerkelijke realisatie
van een dergelijk project een zaak van
marktpartijen en is het niet aan de provincie om een windpark (op zee) te realiseren.
Onze rol is vooral het stimuleren van
marktpartijen zoals bijvoorbeeld Delta om
in te spelen op de ontwikkelingskansen en
realisatiemogelijkheden van windenergie
voor de Zeeuwse kust.

4.

Is het college van Gedeputeerde Sta- 4.
ten samen met de PvdA van mening
dat het niet vlot ontwikkelen van faciliteiten voor offshore windenergie vanuit
de Zeeuwse Haven zal leiden tot het
missen van een kans op ontwikkeling
van werkgelegenheid van importante
omvang?

Het college is van mening dat de ontwikkeling van werkgelegenheid die samenhangt
met offshore windenergie voor de Zeeuwse
haven een kans biedt om op in te spelen.
Het is nu nog wat voorbarig om te spreken
over het missen van een kans omdat de
ontwikkeling van het windpark voor de
Zeeuwse kust pas op termijn aan de orde
is. De aanwijzing van de locatie vormt feitelijk een eerste stap waar nu op ingespeeld
kan worden.

5.

Hebben Gedeputeerde Staten het
onderzoek naar de ontwikkeling en
knelpunten, waarin de mogelijkheden
en knelpunten worden verkend voor
facilitering offshore windenergie in de
Zeeuwse Havens, reeds afgerond? Zo
ja, wat zijn de uitkomsten hiervan?

5.

Met verwijzing naar het antwoord bij vraag
4 zal duidelijk zijn dat sprake is van een
proces dat voortdurende aandacht en inzet
vraagt en waarbij betrokken marktpartijen
benaderd en gestimuleerd moeten worden
in plaats van dat wij kunnen volstaan met
een korte termijn studie. In dit verband
kunnen wij u bijvoorbeeld wijzen op de
recente ontwikkelingen rond het binnenhalen van een opdracht door Verbrugge voor
de assemblage van windturbines voor een
windpark op zee en de opdracht van EON
voor Heerema voor de bouw van een
transformer platform t.b.v. windturbines in
het Duitse deel van de Noordzee.

6.

Indien het onderzoek nog niet is afgerond, wat zijn dan de redenen van
deze vertraging en wanneer kunnen
wij dan de resultaten verwachten?

6.

Zoals bij vraag 5 vermeld is sprake van
een voortdurend proces en niet van een
kortlopende studie.
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