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Betreft: Schriftelijke vragen over de vertraging van het project ‘Net op zee Ten noorden van de 

Waddeneilanden’ 

 

Geacht College,  

 

Onlangs lazen wij in een brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de 

vertraging van de oplevering van het windpark ‘Ten noorden van de Waddeneilanden’ en de 

aansluiting hiervan in de Eemshaven1. Doordat een nieuwe ruimtelijke procedure wordt opgestart 

waarin aanvullend onderzoek wordt gedaan naar alternatieve routes voor de aanleg van de 

stroomkabel(s), loopt het gehele proces uitstel op ten opzichte van de oorspronkelijke planning. 

Hierover heeft onze fractie de volgende vragen: 

 

1) Wat is de reactie van het College op de brief van de staatssecretaris en de daarin genoemde 

vertraging van de oplevering van het windpark ‘Ten noorden van de Waddeneilanden’? 

 

2) Wat zijn de gevolgen van deze vertraging voor de vergroening van de industrie en chemie in de 

Eemshaven, Delfzijl en de rest van Noord-Nederland, en onze ambities op het gebied van de groene 

waterstofeconomie?  

 

3) Ziet het College mogelijkheden om de vertraging van de oplevering alsnog af te wenden? En zo nee, 

worden in de tussentijd voorbereidingen getroffen om verdere vertraging na afronding van de nieuwe 

ruimtelijke procedure en het aanvullende onderzoek te voorkomen?  

 

4) Blijft de insteek van de provincie om het oorspronkelijk compenserende gebiedsfonds van 75 

miljoen euro conform het regioadvies te handhaven en wordt hierop ingezet richting het Rijk? 

 

5) Wanneer worden Provinciale Staten in deze nieuwe ruimtelijke procedure betrokken en op welke 

wijze?  

 

We kijken uit naar uw beantwoording van deze vragen. 

 

 
1 Rijksoverheid. (2 december 2021). Kamerbrief over verkenning aanlanding wind op zee 2030. Geraadpleegd van 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/12/02/kamerbrief-over-verkenning-aanlanding-wind-op-zee-2030-vawoz  
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Met hartelijke groet, 

 

Namens de Statenfractie van D66 Provincie Groningen, 

 

Jurgen Elshof 


