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ONDERWERP

Regioadvies Zeeland inzake Wind op Zee IJmuiden Ver Alpha
Geachte raadsleden,
Deze brief is een vervolg op brief 1210094 van 10 juni jl. In die brief informeerden wij u over
het nog te bouwen windmolenpark IJmuiden Ver. De helft van de daar op te wekken energie
kan mogelijk aanlanden in Vlissingen-Oost, op grondgebied van gemeente Borsele. Twee
routes zijn voor deze locatie in beeld; de ene door de Westerschelde (grondgebied Vlissingen)
en de andere via het Veerse Meer. Geertruidenberg is de andere optionele locatie voor
aanlanding van de betreffende kabels.
Onderdeel van de planfase van dit nog te bouwen windmolenpark op zee is het opstellen van
een regioadvies. In onze hierboven vermelde brief gaven wij dat al aan. De provincie Zeeland,
het waterschap Scheldestromen en de gemeenten Noord-Beveland, Veere, Middelburg, Goes,
Borsele en Vlissingen hebben inmiddels voor dit regioadvies zorg gedragen. Alhoewel het
tracé door de Westerschelde de voorkeur genoot, zijn de gezamenlijke Zeeuwse publieke
partijen van mening dat de route via het Veerse Meer toch de beste oplossing is. Dit
gewijzigde standpunt is met name gebaseerd op de resultaten van de onderzoeken zoals deze
verwoord staan in de Integrale Effecten Analyse, met daarbij aandacht voor milieu, omgeving,
techniek, kosten en risico’s.
In onze brief van 10 juni jl. hebben wij het belang beschreven dat gemoeid is met aanlanding
van de stroom in Vlissingen-Oost. Samengevat is deze stroom van groot belang voor de
elektrificatie van de industrie, voor het merendeel gevestigd in de zeehavens van North Sea
Port. Daarmee kan worden bijgedragen aan een substantiële afname van de uitstoot van CO2
in Nederland. Voor Zeeland is het temeer van groot belang dat de stroom hier aanlandt, omdat
het voorlopig de laatste keer is; de komende jaren worden nieuw te bouwen windmolenparken
steeds noordelijker voorzien.
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Met het regioadvies ligt er ons inziens een goed gemotiveerd en breed gedragen advies om
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat te doen laten besluiten om de kabel in
Borsele aan te laten landen.
Wij gaan ervan uit u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet
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