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In uw brief (kenmerk DGETM-EO / 18025221) nodigt u de regio uit om 

met een advies ten behoeve van keuze voor voorkeursalternatief net op 

zee Hollandse Kust te komen. Daarbij heeft u voorgesteld dat de 

provincie het overleg met de regio organiseert en zo mogelijk een 

eensluidend regioadvies opstelt.  

 

Het overleg over Net op Zee is gevoerd met de volgende regiopartijen: 

de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Heemskerk, 

Beverwijk, Zaanstad, Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Heemstede, 

Velsen, Haarlemmermeer, Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal, 

Havenbedrijf Amsterdam, Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier, Hoogheemraadschap Rijnland en de provincie Noord-

Holland. Rijkswaterstaat West Nederland Noord en Rijkswaterstaat Zee 

en Delta hebben deelgenomen aan het overleg en hebben hun expertise 

ingebracht. Rijkswaterstaat deelt de visie van de regio op het 

voorgestelde tracé 3. Echter, vanwege de positie van Rijkswaterstaat als 

onderdeel van de Rijksoverheid kan Rijkswaterstaat niet het gehele 

regioadvies onderschrijven en zal derhalve aan de minister van EZK 

afzonderlijk een advies uitbrengen. Ook de gemeente Zaanstad zal 

apart een reactie versturen. 

 

Met deze brief delen wij namens de regiopartijen het advies met u. 

Graag spreken wij onze waardering uit over het open proces en de 

transparantie van de informatie en communicatie. De regio ziet dat de 

energietransitie een grote opgave is waaraan verschillende partijen 

kunnen en moeten bijdragen. 

 

De regio constateert dat de notitie gedegen is opgebouwd, de juiste 

criteria beschrijft en goed leesbaar is. De betrokken gemeenten, de 

waterschappen, Rijkswaterstaat en de provincie herkennen de belangen 
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in het document. Integraal is gekeken naar de impact van de 

onderzochte tracés voor uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. 

 

 

Voorkeurstracé 

Het advies is gebaseerd op verschillende punten: kort tracétraject, zo 

min mogelijk overlast voor bewoners en het vereist weinig 

landschappelijke aanpassingen. Op basis van de afwegingsnotitie vindt 

de regio de aansluiting van het windmolenpark via tracé 3, met locatie 

TATA Steel, naar het hoogspanningsstation Beverwijk de meest 

wenselijke. De regio constateert dat in de afwegingsnotitie van het Rijk 

veel aandacht is voor de kwaliteit van het landschap en de Stelling van 

Amsterdam. De regio beschermt deze gebieden in haar ruimtelijke 

plannen en wil daarom geen transformatorstation in het open 

landschap. De regio is van mening dat het transformatorstation 

gesitueerd moet worden op een bedrijventerrein. De locatie TATA Steel 

is voor tracé 3 het enige bedrijventerrein op haalbare afstand dat 

voldoende ruimte biedt aan twee transformatorstations en niet 

beschermd is op basis van ruimtelijke kwaliteiten. De regio ziet 

aansluiting via tracé 3 als een belangrijke impuls voor de 

energietransitie binnen het Noordzeekanaalgebied.  

 

De regio ziet als alternatieve locatie voor het transformatorstation de 

locatie Beverwijk Bazaar. Op deze locatie kan echter een 

transformatorstation voor één windpark worden gesitueerd. 

 

De ruimtelijke inpassing van een transformatorstation in beide 

varianten vraagt om een lokale afweging voor zaken als ruimtelijke 

kwaliteit, natuurwaarden en waterhuishouding. Een beeldkwaliteitsplan 

is vereist voor een goede inpassing. 

 

Communicatie vervolg 

De regio onderschrijft de noodzaak van de energietransitie en ziet ook 

kansen om de bewoners van de provincie hierover te informeren en er 

meer bij te betrekken. Graag wil de regio met het Rijk onderzoeken 

welke mogelijkheden er zijn om dit uit te dragen in bijvoorbeeld een 

communicatieve en een educatieve vorm, zoals een bezoekerscentrum 

Wind op Zee. Daarnaast is de behoefte aan technisch geschoolde 

mensen groot gezien de ontwikkelingen in de aanleg en onderhoud van 

windparken op zee. Graag wil de regio met het Rijk onderzoeken welke 

stimuleringsimpuls aan het onderwijsveld gegeven kan worden.  

 

Masterplan 

Nu ligt een tracékeuze voor, bedoeld voor de aansluiting van twee 

windparken. Dit proces krijgt een vervolg als nieuwe windparken op zee 

worden ontwikkeld die aangesloten moeten worden op het 

elektriciteitsnet. De afweging die nu wordt gemaakt, zou geplaatst 
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moeten worden in een bredere context en een langere tijdshorizon. In 

een Masterplan kan integraal gezocht worden naar oplossingen voor de 

aantakking en ruimtelijke inpassing van alle te realiseren 

windmolenparken zodat op grotere schaal en op regionaal niveau 

gezamenlijk de energietransitie met wind op zee opgepakt kan worden. 

De regio verzoekt dan ook de minister te komen met een Masterplan 

‘Netten op zee’. 

De regio gaat ervan uit met deze brief te hebben voldaan aan de 

adviesvraag.  

 

Hoogachtend,  

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

 

 

provinciesecretaris    voorzitter 

 

 

Kopie aan de Gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, 

Heemskerk, Beverwijk, Zaanstad, Haarlemmerliede-Spaarnwoude, 

Heemstede, Velsen, Haarlemmermeer, Haarlem, Zandvoort, 

Bloemendaal, Haven Amsterdam, Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier, Hoogheemraadschap Rijnland, Rijkswaterstaat West 

Nederland Noord, Rijkswaterstaat Zee en Delta en TATA Steel (via mail) 


