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Woord vooraf
Van vrijdag 12 januari 2018 tot en met donderdag 22 februari 2018 lag de concept aanvullende
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage voor ‘NET OP ZEE HOLLANDSE KUST (NOORD)
MET HOLLANDSE KUST (NOORDWEST) OF (WEST)’. Hierin staan de kaders voor het op te stellen
milieueffectrapport (MER). Een ieder kon naar aanleiding van de concept aanvullende NRD een
zienswijze inbrengen. Overheden konden een reactie geven.
Wat gaat er gebeuren ten aanzien van het project?
TenneT was al voornemens om een net op zee te realiseren dat zorgt voor de stroomverbinding van
de windturbines van windenergiegebied Hollandse Kust (noord) met het landelijke
hoogspanningsnet. Het net op zee Hollandse Kust (noord) bestaat uit:
- een platform op zee;
- twee ondergrondse kabelsystemen voor het transporteren van de elektriciteit van het platform
op zee naar een nieuw te bouwen transformatorstation;
- een transformatorstation nabij een bestaand hoogspanningsstation (te Beverwijk of te
Vijfhuizen);
- een (ondergrondse) aansluiting vanaf het transformatorstation op het hoogspanningsnet.
In totaal zijn zeven tracéalternatieven benoemd die onderzocht worden in het MER met
aanlandingen bij Egmond aan Zee (1), Castricum (2), Wijk aan Zee (3), Noordzeekanaal (4 en 5),
IJmuiden (6) en Zandvoort (7).
Met de aanvulling voor Hollandse Kust (noordwest) of (west) wordt hieraan toegevoegd:
- een tweede platform op zee (noordwest) of (west) en eventueel een hulpplatform;
- twee extra ondergrondse kabelsystemen;
- een tweede transformatorstation;
- een extra ondergrondse aansluiting op het hoogspanningsnet.
Dit heeft tot gevolg dat in het MER voor de genoemde zeven tracéalternatieven een bredere strook
en voor het transformatorstation een groter oppervlak wordt onderzocht. Daarnaast worden op zee
de tracés tussen Hollandse Kust (noord) en respectievelijk (noord-west) en (west) onderzocht.
Middels een kennisgeving informeerde EZK het publiek over het voornemen tot dit project. De
concept aanvullende NRD werd ter inzage gelegd. Hierin is onder andere aangegeven welke aspecten
in het MER nader onderzocht worden.
Zienswijzen en reacties
Op de concept aanvullende NRD zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 10 zienswijzen
binnengekomen (waarvan 10 uniek) en 1 reactie van overheden. De zienswijzen en reactie zijn
integraal opgenomen in deze bundel. U kunt deze inspraak- en reactiebundel downloaden van
www.bureau-energieprojecten.nl.
Registratie en verwerking
De ontvangen zienswijzen en reactie zijn geregistreerd. Aan de indieners is een ontvangstbevestiging
gezonden met daarin een registratienummer. Met de opzoektabellen op pagina 8 kan bij het
ontvangen registratienummer het bijbehorende reactie- of zienswijzenummer worden opgezocht.
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Verdere procedure
Ook de Commissie voor de milieueffectrapportage is om advies gevraagd over reikwijdte en
detailniveau. De Commissie zal de ontvangen zienswijzen en reacties bij haar advies betrekken.
Alle zienswijzen en reacties van de betrokken overheden en het advies van de Commissie voor de
milieueffectrapportage worden bekeken door de minister van EZK en verwerkt in de definitieve
aanvullende Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Daarin wordt vastgelegd welke informatie in
het MER opgenomen dient te worden. Als het MER is afgerond, worden mede op basis daarvan de
ontwerpbesluiten voorbereid. Deze ontwerpbesluiten zullen samen met het MER ter inzage worden
gelegd. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere lokale huis-aan-huisbladen en op
www.bureau-energieprojecten.nl.
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Kennisgeving concept aanvullende Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
net op zee Hollandse Kust (noord) met Hollandse Kust (noordwest) of (west),
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Van 14 april 2017 tot en met 29 mei 2017 lag de concept-NRD voor het milieueffectrapport (MER) voor
net op zee Hollandse Kust (noord) ter inzage. Alle zienswijzen, reacties en adviezen, waaronder het
advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage, zijn meegenomen bij het vaststellen van de
definitieve NRD. Op 10 juli 2017 heeft de toenmalige Minister van Economische Zaken de definitieve
NRD vastgesteld. De vaststelling van de definitieve NRD is bekendgemaakt door publicatie in de
Staatscourant van woensdag 19 juli 2017.
Het kabinet heeft in december 2016 in de Energieagenda besloten tot het voorbereiden van een
vervolgroutekaart windenergie op zee in 2030. Met het oog op toekomstige windparken waarvan de
bouw tussen 2024 en 2030 wordt voorzien, wordt de eerder vastgestelde NRD net op zee Hollandse
Kust (noord) uitgebreid om ook direct onderzoeken te kunnen laten uitvoeren ten behoeve van een
nieuw potentieel windenergiegebied: Hollandse Kust (noordwest) of (west).

Voornemen om een milieueffectrapport (MER) op te stellen
Van vrijdag 12 januari 2018 tot en met donderdag 22 februari 2018 ligt een concept aanvullende NRD
ter inzage voor net op zee Hollandse Kust (noord) met Hollandse Kust (noordwest) of (west). Hierin
staan de kaders voor het op te stellen milieueffectrapport (MER). Iedereen kan op de notitie reageren
door het indienen van een zienswijze.

Wat gaat er gebeuren?
TenneT was al voornemens om een net op zee te realiseren dat zorgt voor de stroomverbinding van
de windturbines van windenergiegebied Hollandse Kust (noord) met het landelijke hoogspanningsnet.
Het net op zee Hollandse Kust (noord) bestaat uit:
– een platform op zee;
– twee ondergrondse kabelsystemen voor het transporteren van de elektriciteit van het platform op
zee naar een nieuw te bouwen transformatorstation;
– een transformatorstation nabij een bestaand hoogspanningsstation (te Beverwijk of te Vijfhuizen);
– een (ondergrondse) aansluiting vanaf het transformatorstation op het hoogspanningsnet.
In totaal zijn zeven tracéalternatieven benoemd die onderzocht worden in het MER met aanlandingen
bij Egmond aan Zee (1), Castricum (2), Wijk aan Zee (3), Noordzeekanaal (4 en 5), IJmuiden (6) en
Zandvoort (7).
Met de aanvulling voor Hollandse Kust (noordwest) of (west) wordt hieraan toegevoegd:
– een tweede platform op zee (noordwest) of (west) en eventueel een hulpplatform;
– twee extra ondergrondse kabelsystemen;
– een tweede transformatorstation;
– een extra ondergrondse aansluiting op het hoogspanningsnet.
Dit heeft tot gevolg dat in het MER voor de genoemde zeven tracéalternatieven een bredere strook en
voor het transformatorstation een groter oppervlak wordt onderzocht. Daarnaast worden op zee de
tracés tussen Hollandse Kust (noord) en respectievelijk (noord-west) en (west) onderzocht.
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Overzicht te onderzoeken tracéalternatieven.

Waarom is dit project nodig?
Ons klimaat verandert en de aarde warmt op. Om dit tegen te gaan stapt Nederland over op duurzame
energie; van fossiele bronnen zoals olie, kolen en aardgas naar schone energie uit wind, zon en
aardwarmte.
Om klaar te zijn voor de toekomst met meer energie uit schone energiebronnen, is het noodzakelijk
dat we ons elektriciteitsnet continu aanpassen. Om die reden is het kabinet van plan om het net op zee
Hollandse Kust, de hoogspanningsverbinding tussen de windparken voor de kust van Noord-Holland
en het hoogspanningsnet op land te realiseren.
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat draagt er samen met bedrijven, gemeenten en
provincies aan bij dat dit op een betrouwbare, betaalbare en veilige manier gebeurt.

Welke procedure wordt gevolgd?
Op de besluitvorming over het net op zee Hollandse Kust is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent dat het tracé wordt vastgelegd in een inpassingsplan. De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stellen dit inpassingsplan
vast. Het inpassingsplan en een aantal andere besluiten die voor het project nodig zijn, worden
voorbereid in één gecoördineerde procedure. De Minister van Economische Zaken en Klimaat
coördineert deze procedure. Het inpassingsplan en de besluiten worden gelijktijdig ter inzage gelegd.

Wat is een milieueffectrapportage?
Een milieueffectrapport brengt de milieueffecten in beeld, zoals de effecten op leefomgevingskwaliteit
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(mens), gezondheid, landschap, natuur, bodem en water. Op deze wijze kan kennis over deze effecten
een volwaardige rol spelen bij de besluitvorming.

Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt de concept aanvullende NRD van 12 januari 2018 tot en met 22 februari 2018 inzien op
www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u de notitie in dezelfde periode tijdens de reguliere
openingstijden bekijken op de volgende locaties:
– gemeente Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum;
– gemeente Haarlem, Zijvest 39, 2011 VB Haarlem;
– gemeente Beverwijk, Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?
Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. In een zienswijze laat u
weten wat u vindt van de notitie. U kunt hierbij denken aan:
– Staan er naar uw mening onjuistheden in de concept aanvullende NRD?
– Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
– Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de notitie u reageert en u uw zienswijze
onderbouwt met argumenten.
U kunt een zienswijze indienen van vrijdag 12 januari 2018 tot en met donderdag 22 februari 2018. Dat
kan op verschillende manieren:
– Bij voorkeur digitaal via het reactieformulier op www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘Net op zee
Hollandse Kust (noord)’. U kunt niet reageren per e-mail.
– Per post door een brief te sturen naar:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Net op zee Hollandse Kust (noord)
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u een ontvangstbevestiging
sturen.
– Voor het opnemen van mondelinge zienswijzen kunt u bellen op werkdagen tussen 9.00 uur en
12.00 uur met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Wat is de verdere procedure?
De concept aanvullende NRD wordt ook aan verschillende andere betrokkenen voorgelegd, zoals
gemeenten, provincies en adviseurs met een wettelijke taak. Daarnaast brengt de Commissie voor de
milieueffectrapportage een advies uit. Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden verzameld en
verwerkt in de (definitieve) aanvullende NRD. Op basis van die notitie wordt het milieueffectrapport
opgesteld. Dit milieueffectrapport vormt de onderbouwing voor het inpassingsplan en de aanvraag
voor de omgevingsvergunning. Het milieueffectrapport komt, samen met de ontwerpen van het
inpassingsplan en de daarmee samenhangende besluiten, ter inzage te liggen. Later kunt u daar ook
weer op reageren. Dit wordt aangekondigd in onder andere de Staatscourant, in huis-aan-huisbladen
en op www.bureau-energieprojecten.nl.

Wilt u meer weten?
Meer informatie over het net op zee Hollandse Kust (noord) en alle bijbehorende stukken vindt u op
www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u bellen met
Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.
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Opzoektabel mondelinge, schriftelijke en digitale reactie en zienswijzen
In onderstaande tabellen kunt u met het registratienummer het nummer van de reactie of zienswijze
opzoeken. De reactie is vanaf pagina 10 opgenomen. De zienswijzen vindt u vanaf pagina 12.
Zienswijzen en reactie op de concept aanvullende notitie reikwijdte en detailniveau ‘NET OP ZEE
HOLLANDSE KUST (NOORD) MET HOLLANDSE KUST (NOORDWEST) OF (WEST)’
Registratienummer
a20-SN-0001
a20-SN-0002
a20-SN-0003
a20-SN-0004
a20-SN-0005
a20-SN-0006
a20-SN-0007
a20-SN-0008
a20-SN-0009
a20-SN-0010
a20-SN-0011

Zienswijzenummer
0001
0002
0003

Reactienummer

R004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
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Alfabetisch overzicht organisaties en reactie / zienswijzen
Zienswijzen en reactie op de concept aanvullende notitie reikwijdte en detailniveau ‘NET OP ZEE
HOLLANDSE KUST (NOORD) MET HOLLANDSE KUST (NOORDWEST) OF (WEST)’
Zienswijze- /
reactienummer
0010
0011
R004
0008
0009
0006
0005
0002
0007

Organisatie
Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, AMSTERDAM
Coöperatieve Productenorganisatie Nederlandse Vissersbond U.A., EMMELOORD
Gemeente Zandvoort, College van Burgemeester en Wethouders, ZANDVOORT
NOGEPA, 'S-GRAVENHAGE
PWN, VELSERBROEK
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, VELSEN-ZUID
Recreatieschap Spaarnwoude, VELSEN-ZUID
Stichting tot behoud van de culturele en natuurhistorische waarden in de
Alkmaardermeeromgeving, LIMMEN
Vereniging Nexstep, 'S-GRAVENHAGE
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Reactie R004
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Zienswijzen 0001 tot en met 0011

12 van 38

0001

Verzonden: Dinsdag 30 januari 2018 22:04
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Net op zee Hollandse Kust (noord)
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Particulier
Staan er naar uw mening onjuistheden in de concept aanvullende NRD?
Wind-energie is alleen te doen als je het samen doet met energie opslag. Bijvoorbeeld
waterstof of algengroei of andere natuurlijke mogelijkheden. Daarvoor heb je ruimte nodig.
Dus aanleg 10 eilanden van 30X9 km.
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Toekomstige huizenbouw gebieden zoals tussen Heemskerk en Uitgeest maken optie 1 en 2
niet logisch. Daarnaast kunnen in de toekomst wel eens wat eilanden voor de kust worden
aangelegd voor opwekking energie of anders. Bestaande hoogspanningsstation Beverwijk
verplaatsen naar kustlijn is een optie dan. Plus dat er dan in Beverwijk op de locatie
hoogspanningsstation industrie of ander werk geplaatst kan worden.
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
Er moet meer werk komen in de regio van de A9 boven Noordzee kanaal.
Woningbouwgronden veilig stellen.
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?
Windparken mogen best op een eiland geplaatst worden en lekker ver weg van de kustlijn.
Reactie
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0001

Verzonden: Maandag 5 februari 2018 21:48
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Net op zee Hollandse Kust (noord)
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Particulier
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
trace 1 en 2 moeten afvallen voor toekomstige bebouwing. daarnaast kunnen de molens
beter op eilanden geplaats worden inclusief andere vormen van hernieuwbare energie. dan
kan hoogspanningsstation beverwijk verplaatst worden naar de kustlijn. huidige plaats
hoogspanningsstation beverwijk ombouwen als bedrijven terrein.
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
ik wil de mogelijkheid openhouden voor woningbouw tussen heemskerk en uitgeest.
betaalbare woningen worden steeds schaarser. en de gemeente heemskerk wil heel
heemskerk omgooien voor woningbouw plekken mede doordat er geen geschikte gebieden
meer zijn.
Reactie
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Verzonden: Donderdag 15 februari 2018 19:56
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Net op zee Hollandse Kust (noord)
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Particulier
Staan er naar uw mening onjuistheden in de concept aanvullende NRD?
Nee
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
In feite niet, de commissie legt ook duidelijk uit dat met het aanbrengen van de Netten op
zee en aanleggen van kabelsystemen, rekening gehouden moet
worden met de eco-omstandigheden voor flora en fauna en woon-omgeving, met ook
verwijzing naar geschiedenis en ervaringen/expertise.
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
Ik zou het zeer op prijs stellen als de Netten op Zee verder dan 1 km uit de kust komen te
liggen, en de aanleg van HKNW niet in de buurt van de kwetsbare
Waddeneilanden plaatsvindt
Beide punten uit milieu- en gezondheids-oogpunt.
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?
Ook dient men naar de langere termijn te kijken en dan niet op pakweg 500 miljoen euro
besparen, opdat milieu, mens en dier zoveel mogelijk worden ontzien.
Anders slaat de natuur hard terug en lopen de gezondheidskosten ook enorm op.
Pagina 16 van aanvulling NRD ; Alternatief 3 Wijk aan Zee lijkt mij geschikt voor aanleg van
4 kabelsystemen. Het voordeel is dat de verbiinding een zo kort mogelijjke
route over land naar 380 KV-station Beverwijk aflegt.
Reactie
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Verzonden: Woensdag 21 februari 2018 21:10
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Net op zee Hollandse Kust (noord)
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat: Genieweg
Huisnummer: 46
Postcode: 1981 LN
Woonplaats: VELSEN-ZUID
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Organisatie
Organisatie: Recreatieschap Spaarnwoude
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
In de oorspronkelijke NRD wordt gesproken over de geconsulteerde stakeholders en overige
overheden. Uit de lijst van de benaderde partijen blijkt dat er een breed scala van partijen
tot deze groep is gerekend. Het recreatieschap is pas nadat de oorspronkelijke NRD is
vastgesteld door TenneT hierover geconsulteerd. Daar het recreatieschap als overheid in
zowel in haar publiek- als privaatrechtelijke belangen wordt getroffen, is het recreatieschap
ontstemd over het feit dat zij niet geconsulteerd is en heeft zij twijfel over de zorgvuldigheid
van de uitgevoerde belangenafweging.
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
Voor het recreatieschap geldt dat tracé 5 het gebied zal doorkruisen. Tevens is voor tracé 4
‘De Ven’ (gelegen tussen de A9, A22 en N202) als mogelijke locatie voor een
transformatorstation aangemerkt.
Met betrekking tot de doorkruising van tracé 5 met het recreatieschap, door middel van
boringen, ziet het recreatieschap mogelijkheden tot samenwerking en heeft het geen
ernstige bezwaren. Hierbij kan gedacht worden aan de in– en uittredepunten waar na afloop
van de boringen natuur kan worden gerealiseerd en/of opruimwerkzaamheden kunnen
plaatsvinden.
Met betrekking tot de realisatie van een transformatorstation heeft het recreatieschap
ernstige bezwaren. Deze locatie is de hoofdentree van het recreatiegebied, zowel voor auto,
fiets als o.v. Een transformatorstation zou op grote schaal de aantrekkelijkheid van het
gebied aantasten. Deze locatie vormt tevens een evenemententerrein waar evenementen tot
10.000 bezoekers op worden georganiseerd. Het water is de enige openbare ijsbaan in de
nabije omgeving voor mensen uit Velsen-Zuid. Het gebied wordt intensief gebruikt door
dagrecreanten en wandelaars en hier bestaat ook de mogelijkheid voor hondenuitlaat. Dit
gebied heeft tevens een hoge archeologische verwachtingswaarde. Dit gebied is tot slot
aangemerkt als Natuurnetwerk Nederland (NNN).
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Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?
Het recreatieschap heeft op grond van haar eigen verordenende bevoegdheid in haar
algemene verordening opgenomen dat er geen grondwerkzaamheden mogen worden
uitgevoerd in het werkingsgebied van de verordening. Derhalve kunnen enkel
werkzaamheden in een gebied van het recreatieschap plaatsvinden wanneer hiervoor de
benodigde ontheffing is verleend. TenneT dient alvorens werkzaamheden uit te kunnen
voeren een ontheffing te verkrijgen van het recreatieschap. Het recreatieschap heeft op
grond van haar beleidsvrijheid de mogelijkheid een dergelijke vergunningsaanvraag
inhoudelijk aan haar beleid te toetsen en de aanvraag om haar moverende redenen te
weigeren.
Reactie
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Verzonden: Woensdag 21 februari 2018 21:15
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Net op zee Hollandse Kust (noord)
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat: Genieweg
Huisnummer: 46
Postcode: 1981 LN
Woonplaats: VELSEN-ZUID
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Organisatie
Organisatie: Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
In de oorspronkelijke NRD wordt gesproken over de geconsulteerde stakeholders en overige
overheden. Uit de lijst van de benaderde partijen blijkt dat er een breed scala van partijen
tot deze groep is gerekend. Het recreatieschap is pas nadat de oorspronkelijke NRD is
vastgesteld door TenneT hierover geconsulteerd. Daar het recreatieschap als overheid in
zowel in haar publiek- als privaatrechtelijke belangen wordt getroffen, is het recreatieschap
ontstemd over het feit dat zij niet geconsulteerd is en heeft zij twijfel over de zorgvuldigheid
van de uitgevoerde belangenafweging.
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
Het recreatieschap is eigenaar van nieuw te vormen natuurgebied ‘De Buitenlanden’ ter
hoogte van Beverwijk, aan de oostkant van de A9. Het recreatieschap heeft plannen voor de
inrichting van dit gebied en is bezig met de werving van een recreatieve ondernemer. Het
gebied wordt voor 2020 ingericht. Zowel tracé 1 als tracé 2 doorkruist dit natuur- en
recreatiegebied, bij de aanleg van een van deze tracés zou (grotendeels) door middel van
een open ontgraving plaatsvinden. Het recreatieschap heeft ernstige bezwaren tegen een
open ontgraving van dit gebied. Een open ontgraving zou tevens resulteren in
kapitaalvernietiging van reeds gerealiseerde beplantingsvakken. Hiernaast zou het voor
omwonende, na de huidige werkzaamheden voor de aanleg van een natuur- en
recreatiegebied, tot een onevenredige overlast lijden en kan dit resulteren in onbegrip over
het door de overheid gevoerde beleid. Tot slot heeft het recreatieschap zorgen over de
beperkingen van de aanleg van natuurlijke- en recreatieve voorzieningen boven de
gerealiseerde kabels.
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Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?
Het recreatieschap heeft op grond van haar eigen verordenende bevoegdheid in haar
algemene verordening opgenomen dat er geen grondwerkzaamheden mogen worden
uitgevoerd in het werkingsgebied van de verordening. Derhalve kunnen enkel
werkzaamheden in een gebied van het recreatieschap plaatsvinden wanneer hiervoor de
benodigde ontheffing is verleend. TenneT dient alvorens werkzaamheden uit te kunnen
voeren een ontheffing te verkrijgen van het recreatieschap. Het recreatieschap heeft op
grond van haar beleidsvrijheid de mogelijkheid een dergelijke vergunningsaanvraag
inhoudelijk aan haar beleid te toetsen en de aanvraag om haar moverende redenen te
weigeren.
Reactie
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Verzonden: Donderdag 22 februari 2018 13:14
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Net op zee Hollandse Kust (noord)
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat: Anna van Buerenplein
Huisnummer: 41
Postcode: 2595 DA
Woonplaats: 'S-GRAVENHAGE
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Organisatie
Organisatie: Vereniging Nexstep
Mede namens:
Staan er naar uw mening onjuistheden in de concept aanvullende NRD?
Graag verwijs ik u voor het antwoord op deze en de navolgende vragen naar bijgaande brief
zoals deze namens de leden van Vereniging Nexstep is opgesteld.
Reactie
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Bu<cav CJ>o'ikptOJe<~

"->akpunt ~ op Ztt Holton<ioe Kuu (noord}
Postl><A 2'43
2250 M. VOORSCHOTEN

Date:
Re:

22 februari 20•8
Ztrnsw!JH1 He19;teo inzake conceot aanvullende Nptlrje Re1kwtjdtt: c:n Detailniveau rNROl vOOf

de mllieyeffectrapDOftaPe voor net op zee Hollandse Kust tnOQ!d)

Geacht l!<Jroau El\fflfeprojecten,
Oe Ve<enljlnt Heo<s<ep Is het gozarnentijk initiatief van EBN 8.V. en de ~olie- en gasindustrie,
..,.tegenwoo<dla<I 000< HOGEPA. Het Is haar ambitie om de tooposslna van hctJ<brulk on samenwericint in
ootmanteling van de elft'- en gasinfrastructuur in Nederland te stimul«en. T~ bij~ dtag.en aan de
enef!if!'t:t11nsft"2 wordt kennis~ ervaring gedeeld. wordt irlillOYlbe ~e«d en wordt effectieve en

eflldl!nle ret<(J<'Mt ~de<d.

Aa.rdgas speelt een CS$Ctlt1~e rol in de Nedertalldse enerjie-voorzîan1na: h~t voor'Z'iet in ruwweg 40% van onze
pfima.îre enerelt!Oehoefte. Dé uansitie naar een duurzame eçonomie met een koolstofarm éne<g1esysteem is i ll
volle gane. Ook op het transitil".>j)ad !\aar de ambities van het Klimaetakkoord van Patijs zal gas nog lang een
belan11rljke rol •peten.
Nexstcp ziet een vt.vantwoordelfjkheid voor zichzelf en haa.r laden fn deze maatschappeltjke verandering.

Door

gas alleen (Jjàr In te ictlcn waar het nuttig e n nodig is, door- de huidige g1s.infra$tr'UCtUU( optimaal te benutten

en door gebruik te maken van beschikbare kennis en CtVar1~ In Nederland, wfl Nexst:ep op een
maatschappeU jk verantwoorde manier bijdragen aan de door he(. klbtnet opgestelde klimaatambities.

Om die ..oen ondenoel<t Hexstep samen met ande<e stal<dlolde<s In en r<>lld de Hoontzee de ~Jkheden
. -rtn tcin~ree<de b<naderlot van aUe O<tivîteiten cp de Moo<dztt. Met als doel bij te dragen aan een
duu=am, ""'111, bettouwbMr on betaalbaar ene<Siesf't"""' cp de Hoordtte on tote41jkenijd te komen tot
...-1nt VOO het macienc cc:mystttm.
Ne.xstep heeft kennis genomen van de concept aanvullende Notitie Reikwijdte en DcUîlniveau (NRD) voor de
mitieveffect~pport1~ voor net op zee Hotlandse Kust (noord) en maakt hierbij graag van de mogelijkheid
gebrutk ttn Zienswijze in te dienen. Gaarne wo<dt uw Bureau vmocht om bij vaststelling van de définitieve
NROrekenlni, te houcf.en met het navolgende.

'

'.
'

--
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1.

~et energinvstèèm

van de toekoms op de ,..oordztt

De betttdsvoornemens van de ovethe1d ten aanzien van wind op %CC vtoeien voort uit de weos
om te komen tot een koolstofanne samenlevin2. Hexstep is saame berc1d om concreet bij te
<ltaaen aan de onderliggende energictransltle. In de afgelopen jaren is d()Q( vete stakeholders,
waaron<I~ de offshore windsector en de gassector, gekef<en hoo de Noordzee, en haar
economische activitetten. zovéêl mogelijk kunnen bijdragen aon de transiLic.
Gtootsc:halfge Inpassing van wind op zee is daarbij een centratf' g~dlte. Scenano•s <:Her de

koppeUns van offsh0<e wind aan gasproductie·•ctivltcit.en en Infrastructuur krijgen steeds mecf
vorm. fld(tfitieat1e van gasplatforms kan in dC"Xc sc.e-nano·s ttn potentiële driver- zijn V()(J{
tockomsti~ ontwikkelingen op het gebied viln hernleuWbare enttgit- in de t{oord:zee.

Ek!<tr!fi<ttit I5!U daartrii l«mnea bi!dfmn w;
1. Het tmmtm v.iin de C02-uitstoot van de dm> aqMtc:ftf9
~t p<Oductl<platlonns wo<dOn dCre geëlektrificeerd en
hoeft e4tktriciteit niet meer opgewekt te worden door b.v. 1uturbines. op de platforms
liletdoor wordt e-en C02 reductie gcfealiseefd en wordt tevens de g;asopbn?ngst van dt"
platforms verhoogd, waardoor minder' gas gcîmpcf'teerd hoeft te worden (leidt tot C02 reductie

Door het el""<ricitei!snet te -

en kostenbespating voor de Nederlandse samenlcvina).

2. Q& ootwfkkeling van een watel'Stofsysteem
Grote uitdaging in de toekomst is de hoeveelheid elektriciteit opgewekt door de windturbines
OP ttt aan te laten landen. Part1jen zoals TenneT geven 11in dat de grenzen van de hvklige
apic.it.ett van het net al snel -zijn bereikL Het a~ van g~e watentof middels
ctt'kttol~ van windeoergie kan ee1 oplossing b~ voor het efficiënter tra.nspc:wttft"fl van
<lel<ttld~t uit wi~•- ,__odu<ttrcle tasvelden on- de platforms dtenen als
apslatplaats VO« wat.,..of en de bestaande pijpieldint fnlrastructw< kan - - gebruikt

voor tf'll'tSPOCl van waterstof naar land.

) . C02 oos!H
Oo doelsttil~ van hetkabi~ ..,.is~ tn het R~d een !!<otc
1mtritie wc« op ht"t. gebied ~ C02 opslag. De olie-- en tas'fnfrastructwr. en ook de etVaring
van het bestaande C02~befinjectieproject op g1splltform K12·8 . spttlt in het realiseren van
deze ambitie$ een belangrijke rol. Ne.xstep ondcnockt oP dit moment de mogelijkheid om leeg
~ucttrde gasbronnen op zee in te zetten voor C02 opslag.

2
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Tot slot kan olfidëntie in deze op wnchillende! U>rrdn<n tet stand kamen: in de kosten"""'

aanlet en tebn.dk, ruimtelijke planning en het NMal partijen w.annee tot af'sprakcn moet
worden g<*.omen.
Nexste:p venoekt de averileid daarom om bij dt'l voor1>Cre1d1nt en de ruimtelijke inpass.ing van

windparken alsook bij de technische en infrastructurele vcrttsttn, voluit rekening te houden

met de wijze waatop de koppeling tussen offshore w1nd en olie· ~ gas1nfrastructuur
(~tttffende de locatie van subs.t:.atlon.s, substation verbindingen, de locatie van te1d1ngen die
het offshore nctwct'k aan de hubs verbinden etc.) kan bijdragen a.an de energietransitie. In het
bijzonder verzoekt Nexstép dat bij de locatiekeuze tn ontwe<p van de windparken wordt
ie?OCht naar synergiën.
ll.

Rektntnt houden met bestaande productteacttvttfltf!l
Ook tn algt1nenere zin vragen we erom dat btj vaststetltnt van de definitieve NRD en de
l\Jlmtdljke mpassins rekening WO<dt gd>oud<n met de belanse<> van de led«I " . HeXstep. Dit
ull&._t Is~ ook a l vastgelegd In H<t H a - l Watl'<J)W> 201!>-2021. Dit betrolt
do tlnJ"S .., borell<baartleid met hetikoptcn van ~tforms • - do ~van
( - g e ) proj.ct.n (Zogenaamc!e •p ospeets"), kol>ds .n l~. Maatwerit fin nrimtt'
en/of t!Jd) Is hierbij mogelijk en nood>.al<eUJk. ZolaoV de
gasreseNeS koor>en
worden gewonnien, behoeft dit gas niet vanuit hel buU.enlarw:I te worden ins,ekodlt, hetgeen

rest.,_

onder me« tt:n C02·voordeet met zich brengt.
Tot slot
Vanuit Nexstep zijn wij iaarne bereid tot een nadere toelichting op bovenstaande zienswijze, daar veel waarde
wordt gehet:ht a~n het op constructi~e wtjZe in dialoog blijven mot de ovel'hetd en andere stakeOOlders.
Aaneezîen fn de k.omende j aren ingrtjpeode besluiten W'Of'den genomen btJ de uitrol van wind op zee, is hel van
belang om VfOe1 fn het proces van vool'befeiding en besluîtvormlni te onden:~ken op welke wijze synei-gl~n
kunneci worden aefeallSttfd om daarmee een cooetete en efftctiieve bijdrage te kunn~ leveren aan de
eoergi(!transltle
Tot slot - d t het ZH< op prijs ~eld wanneer Ne<step

ten"- von d o - • gans van zaken op do

hoost• -dt . - . .

Bestuurder v11n Vereniging Nt'XStep

l
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Verzonden: Donderdag 22 februari 2018 14:02
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Net op zee Hollandse Kust (noord)
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat: Bezuidenhoutseweg
Huisnummer: 0
Postcode: 2594 AC
Woonplaats: 'S-GRAVENHAGE
Telefoonnummer: 070-3478871
E-mailadres:
Als: Organisatie
Organisatie: NOGEPA
Mede namens:
Staan er naar uw mening onjuistheden in de concept aanvullende NRD?
Graag verwijs ik u voor het antwoord op deze en de navolgende vragen naar bijgevoegde
brief.
Reactie
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Verzonden: Donderdag 22 februari 2018 14: 28
Onderwerp:Zienswijzeformu 1 ier
Net op zee Hollandse Kust (noord)
Aanspreekvorm:de heer
Aanspreektitel:
Achternaam: Mourik
Voorvoegsel(s):van
Voorletters:J.
Straat: Rijksweg
Huisnummer: 501
Postcode:1991 AS
Woonplaats:VELSERBROEK
Telefoonnummer:06-22498677
E-mailadres:jan.van.mourik@pwn.nl
Als:Organisatie
Organisatie:PWN
Mede namens:dhr. D. Groenendijk

Staan er naar uw mening onjuistheden in de concept aanvullende NRD?
Reactie verwoord in bijlage

Reactie
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Hoofdkantoor
Bezoekadres:
Bureau Energieprojecten

Rijksweg 501

Net op Zee Hollandse Kust

1991 AS Velserbroek

T
F
E
.»

023 541 33 33
023 525 61 05
pwn@pwn.nl
@pwnwaternatuur

Bijlage(n)

Datum
22-02-2018

Ons kenmerk
UHZV-2-3092

Uw kenmerk

Doorkiesnr.

Onderwerp
Reactie op aanvulling NRD Net op Zee Hollandse Kust

Opmerking over procesgang:
Opmerkelijk dat PWN en TenneT recent om tafel hebben gezeten op basis van een 4-tal
voorkeurstracé's van de 7 in totaal. 3 van de 7 tracé's waren geparkeerd als optie. Door deze aanvulling
staan alle tracé's weer open voor gebruik
Reactie PWN op de aanvullende NRD:
1

De in de reactie van PWN genoemde zaken blijven onverminderd van toepassing ook op deze
aanvullende NRD. In aanvulling daarop het volgende:

1a

M.b.t. tracé 1 (Egmond) is het aandachtpunt dat er bij een boring van 4 kabelsystemen meer
oppervlakte benodigd is op de plaats waar de boring weer uit de grond omhoog komt en daarmee
mogelijke aantasting Natura 2000 habitats. Dit extra ruimtebeslag vraagt wat ons betreft dus om extra
toetsing.

1b

1c

M.b.t. tracé 2 (Castricum) veroorzaken in te graven kabelsystemen een te verwachten grote aantasting
van Natura 2000 habitats. Bij een maximale werkbreedte van 100 meter betekent dit een habitatverlies
van 25 hectare.
M.b.t. tracé 2 (Castricum) zal ook het boren van 4 leidingssystemen met een afstand tot 1200 meter
leiden tot onherstelbare schade aan Natura 2000 habitats. Bij een grotere boorafstand zou mogelijk het

parkeerterrein op Kennemer duincamping Bakkum een alternatief kunnen zijn. Met 4 kabelsystemen kan
de impact dermate groot zijn dat het groene karakter van camping Bakkum ernstig wordt aangetast.
1d Daarnaast dient het parkeerterrein op Kennemerduincamping Bakkum in het winterseizoen als
winterstalling voor zo'n 300 caravans. Dit is in het bestemmingsplan van gemeente Castricum
opgenomen. Een alternatief hiervoor is niet zomaar voorhanden.
2

M.b.t. effecten vanwege grondwateronttrekkingen wordt in het MER voor Hollandse Kust (noord) per
alternatief een indicatief bemalingsadvies opgesteld. Hiermee biedt het MER voldoende informatie over
grondwateronttrekking en is geen apart m.e.r.-beoordelingsbesluit door het waterschap nodig. Dit baart
PWN zorgen vanwege eerdere negatieve ervaringen met grondwateronttrekkingen. Waarbij grondwater
de aangewezen bron is voor drinkwater bijv. bij een calamiteit in de reguliere drinkwatervoorziening van
Noord-Holland. De tracé's 2 (Castricum) en 7 (Zandvoort) lopen door "grondwaterbeschermingsgebied 1
en Il" en dichtbij "Waterwingebied": categorieên uit de provinciale grondwaterbeschermingsgebieden.
Bovendien is onduidelijk wat eventuele negatieve effecten op grondwater beinvloede N2000 habitats
zijn.
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PWN ziet dit als onvoldoende waarborg en wij bieden daarom aan om voorafgaand aan het m.e.r.
beoordelingsbesluit de effecten van grondwateronttrekkingen mede te beoordelen.
3

In de NRD van 10-07-2017 wordt gesproken over een strook die bomenvrij gehouden dient te worden.
Hier zal een zogenaamd zakelijk recht gevestigd moeten worden. De breedte van deze strook bepaalt
de impact vanuit landschappelijk oogpunt, vanuit natuurwaarden en op mogelijke natuurlijke
Ontwikkeling. Dit aspect wordt in de aanvulling NRD gemist.

Team Beleidsadvisering en Planvorming Sector Natuur
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