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De Minister van Economische Zaken,

Overwegende,

Dat NationalGrid en Energinet.dk, respectievelijk de Engelse en de Deense 
netbeheerder, tussen het Verenigd Koninkrijk en Denemarken een onderzeese 
gelijkstroomverbinding willen aanleggen, welk voornemen hierna wordt aangeduid 
als het project Viking Link; '

Dat de beoogde kabelroute loopt door een deel van de Nederlandse Noordzee;

I Dat het doel van de kabel is het vergroten van de interconnectie-capaciteit (de
I capaciteit om tussen Europese lidstaten stroom uit te wisselen);

Dat de Verordening (EU) 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie- 
infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG en tot wijziging 
van de Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr.
715/2009 (PbEU 2013, L 115) (hierna: de Verordening) op 1 juni 2013 van kracht 
is geworden;

Dat de Verordening beoogt - als onderdeel van de energiestrategie - de 
energiebehoeften van Europa te moderniseren en uit te breiden en netwerken met 
elkaar te verbinden. Dat in de Verordening regels zijn opgenomen voor de 
vergunningverlening voor projecten die op grond van de Verordening zijn 
aangemerkt als projecten van gemeenschappelijk belang;

Dat Viking Link is aangemerkt als een project betreffende elektrciteit dat is 
opgenomen op de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang, als
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b^*d°e Verordening^' vierde lid, van de Verordening in samenhang met bijlage VII

Dat zodoende op grond van artikel 20a, eerste lid, aanhef en onder c, van de 
Elektriciteitswet 1998 op de aanleg van dit project artikel 3.35, eerste lid aanhef 
en onder c, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) van toepassing is;

Dat dit onder meer betekent dat de voorbereiding en bekendmaking van diverse 
voor het project benodigde besluiten worden gecoördineerd, overeenkomstig 
artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wro, waarbij de Minister van 
Economische Zaken met deze coördinatie is belast;

Dat dit tevens tot gevolg heeft dat op grond van de Verordening de bevoegde 
instantie het aanvraagdossier aanvaardt (ingevolge artikel 10, vierde lid, aanhef 
en onder c, van de Verordening);

Dat gelet op het bepaalde in artikel 3.35, tweede en derde lid, Wro in samenhang 
met artikel 20b, eerste lid Elektriciteitswet 1998, de Minister van Economische 
Zaken is aangemerkt als nationaal bevoegde instantie als bedoel in artikel 8 
eerste lid. Verordening;

Dat is gebleken dat het aanvraagdossier ontvangen op 20 maart 2017 en bekend 
gemaakt op 13 april 2017 niet compleet was.

Dat het besluit van 07 april 2017, gepubliceerd op 17 april j.l. in de Staatscourant, 
hieromtrent wordt ingetrokken vanwege het niet volledig zijn van de aanvraag;

Dat op 7 augustus 2017 het ontwerp-aanvraagdossier ais bedoeld in artikel 10, 
vierde lid, aanhef en onder c, van de Verordening is ontvangen.

Dat is gebleken dat het aanvraagdossier nu wel compleet is. Dat gelet daarop er 
geen beletsel is het aanvraagdossier te aanvaarden.

Gelet op:

Artikei 10, vierde iid, aanhef en onder c. Verordening,
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Besluit:

Artikel 1
ontwerp van het aanvraagdossier dat is 

ingediend op 7 augustus 2017 mede namens de andere bevoegde gezagen
aanvaard als bedoeld in artikel 10, vierde lid, aanhef en onder c van de 
verordening. '

Artikel 2
□^ besluit treedt in werking de dag na die waarop het bekend is gemaakt Dit
Van dS: bes?, r ^ door toezending aan NationalGric en Energinet.dk.
Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

's-Gravenhage,

De Minister van Economische Zaken, 
namens deze.

u
Mw. V.G. Pieterman
Plv. directeur directie Energie en Omgeving

aangemer/ff a/s een voorbereidingsbesluit als 
öedoe/d m artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet 
u^afóaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de
bèla^g tren""“^ rechtstreeks in zijn

Pagina 3 van 3




