
 

 

 aan Gedeputeerde Staten  

 

Vraag 

FZ/alg  

Nummer 
2815 

 

Onderwerp 
Windmolenpark voor de Noord- en Zuid-Hollandse kust 

 

Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de 

vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat de leden van 

Provinciale Staten J.M.A. Meurs (D66) en P.V.F.L. Breitbarth (D66), 

d.d. 17 mei 2013, bij mij de volgende vragen hebben ingediend: 

 

 

Toelichting 

In het Leidsch Dagblad is op 16 mei jl. een artikel verschenen over het bezwaarschrift 

dat de provincie Noord-Holland heeft ingediend aangaande het onderzoek naar de 

haalbaarheid van windmolenparken binnen de zogeheten 12-mijlszone dat Minister 

Schultz van Infrastructuur en Milieu wil laten uitvoeren. In het artikel staat dat ook de 

provincie Zuid-Holland grote aarzelingen heeft omtrent de bouw van nieuwe 

windmolenparken voor de kust. Het artikel is terug te lezen via 

http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/metropool/article22460813.ece/Provincies-

Noord-en-Zuid-Holland-tegen-windmolenpark.  

 

Daarom stellen wij, gelet op artikel 54 van het reglement van orde, de volgende 

vragen aan het College van Gedeputeerde Staten. 

 

1. Heeft GS kennis genomen van het artikel in het Leidsch Dagblad van 16 mei 2013 met 

de titel "Provincies Noord- en Zuid-Holland tegen windmolenpark"?  

 

2. Kan het College het bericht uit het Leidsch Dagblad bevestigen dat de provincie Zuid-

Holland bezwaar heeft tegen de ontwikkeling van een nieuw windmolenpark voor de 

kust? Zo ja, waar is dit bezwaar op gebaseerd? 

 

3. D66 vindt dat windenergie een belangrijke bijdrage levert aan een meer duurzame 

energiemix en het behalen van de doelstellingen voor CO2-reductie. In een dicht-

bevolkte provincie als de onze zijn er onvoldoende mogelijkheden windenergie op land 

op te wekken om de doelstellingen te realiseren. De opwekking van windenergie op 

zee is wat D66 betreft dan ook een goede en noodzakelijke aanvulling. 

 

 Is het College dit met D66 eens? 
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4. Is het College bereid om meer ruimte te bieden voor de ontwikkelingen van 

windmolenparken voor de Zuid-Hollandse kust? 

 

 

 

Den Haag, 17 mei 2013 

 

De voorzitter van het college van 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

 

 

J. Franssen 

 


