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Besluit project net op zee Hollandse Kust (zuid), Ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Overwegende,

Dat TenneT TSO B.V., hierna aan te duiden als TenneT, het voornemen heeft om een net op zee te 
realiseren ten behoeve van de windparken op zee in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), 
welk voornemen hierna wordt aangeduid als het project net op zee Hollandse Kust (zuid);

Dat op grond van het besluit van de Minister van Economische Zaken van 13 november 2015 tot 
toepassing van de rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project net op zee Hollandse Kust 
(zuid) (Kamerstuk 2015/16, 33 561 nr. 22/D), de rijkscoördinatieregeling van toepassing is, zodat op de 
realisatie van dit project artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet ruimtelijke ordening 
(hierna: Wro) van toepassing is;

Dat vanaf 1 april 2016 ook op grond van artikel 20a, eerste lid, in samenhang met artikel 20c van de 
Elektriciteitswet 1998 op het project net op zee Hollandse Kust (zuid) de rijkscoördinatieregeling van 
toepassing is, zodat op de realisatie van dit project artikel 3.35, eerste artikel, 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 en Klimaat met deze coördinatie is belast;

Dat TenneT voornemens is de besluiten zoals genoemd in de bijlage aan te vragen, omdat deze 
benodigd zijn voor de realisatie van het project;

Dat, op grond van artikel 20c, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, gelezen in samenhang met 
artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten (hierna: 
het Uitvoeringsbesluit) de besluiten zijn aangewezen die voor projecten als deze in ieder geval 
besluiten zijn als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onder b van de Wro en zodoende worden 
meegenomen in de hiervoor bedoelde gecoördineerde voorbereiding;

Dat op grond van artikel 20c, derde lid van de Elektriciteitswet 1998 de Minister van Economische 
Zaken en Klimaat kan bepalen dat de desbetreffende, hiervoor bedoelde, besluiten, in afwijking van 
het voorgaande niet als besluiten als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de 
Wro worden aangemerkt, en daarmee niet in de gecoördineerde voorbereiding worden betrokken, 
wanneer die besluiten de gecoördineerde voorbereiding van de benodigde besluiten zouden 
belemmeren of ernstig zouden bemoeilijken;

Dat het meecoördineren van de besluiten zoals genoemd in de bijlage de procedure zou belemmeren 
of ernstig bemoeilijken, omdat de doorlooptijd van deze besluiten langer zou worden en dit naar 
verwachting zal leiden tot inefficiënte uitvoering en vertraging;

Dat het, gelet op het voorgaande, wenselijk is de hiervoor bedoelde besluiten apart voor te bereiden 
van de overige benodigde besluiten;

Gelet op:

Artikel 20c, derde lid van de Elektriciteitswet 1998:

Besluit:

Artikel 1 

Inzake het project net op zee Hollandse Kust (zuid) worden de besluiten zoals genoemd in de bijlage 
niet aangemerkt als besluiten als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet 
ruimtelijke ordening.
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Artikel 2 

Dit besluit treedt in werking de dag na die waarop het bekend is gemaakt. Dit besluit wordt bekendge-
maakt door plaatsing in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 13 juni 2018

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze:
V.G. Pieterman,
plaatsvervangend directeur Energie en Omgeving

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open (artikel 7.1 in samenhang met artikel 8.5, eerste 
lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1 van bijlage 2 bij deze zelfde wet).
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BIJLAGE 

Besluit als bedoeld in Bevoegd gezag 

goedkeuringsbesluit op werkplan voor baggeren exit put voorschrift 4, lid 3 van de Watervergunning Rijkswaterstaat
goedkeuringsbesluit op actualisatie werkplan onderhoud 
en reparatie zeekabels

voorschrift 4, lid 8 van de Watervergunning

goedkeuringsbesluit op werkplan aanleg en onderhoud 
platforms

voorschrift 5, lid 3 van de Watervergunning

goedkeuringsbesluit op verlichtingplan platforms voorschrift 6, lid 2 van de Watervergunning
goedkeuringsbesluit op werkplan scheepvaart voor 
baggeren exit put, werkplan scheepvaart voor aanleg 
platforms

voorschrift 7, lid 2 van de Watervergunning

goedkeuringsbesluit op verwijderingsplan kabels en 
platforms

voorschrift 9, lid 2 van de Watervergunning

goedkeuringsbesluit op calamiteitenplan voor baggeren 
exit put, calamiteitenplan platforms

voorschrift 11, lid 1 van de Watervergunning

goedkeuringsbesluit op uitvoeringsplan indirecte lozing 
gezuiverd afvalwater

voorschrift 4.2.1 van de omgevingsvergunning 
transformatorstation

Provincie 
Zuid-Holland

goedkeuringsbesluit op geluidsrapport voorschrift 6.1.2 van de omgevingsvergunning 
transformatorstation

goedkeuringsbesluit op (bouw)veiligheidsplan, tekeningen, 
berekeningen, rapporten

voorschrift 9.1.2 -9.1.3 van de omgevingsver-
gunning transformatorstation

goedkeuringsbesluit op brandpreventieve maatregelen voorschrift 9.1.4 van de omgevingsvergunning 
transformatorstation

goedkeuringsbesluit op veiligheidsplan/veiligheids- en 
gezondsheidsplan

voorschrift 10 van de Spoorwegvergunningen ProRail BV

goedkeuringsbesluit op definitief uitvoeringsplan voorschrift 25 Spoorwegvergunningen
goedkeuringsbesluit op detailtekeningen (avegaar)boringen voorschrift 27 Spoorwegvergunningen
goedkeuringsbesluit op EMC rapport voorschrift 29 Spoorwegvergunning (gestuurde 

boring), voorschrift 30 Spoorwegvergunning 
(persing)

goedkeuring op heiplan platforms voorschrift j van de Ontheffing soorten (Wet 
natuurbescherming)

Ministerie van 
Economische 
Zaken en Klimaat

goedkeuringsbesluit op heiplan platforms voorschrift 12 van de Vergunning gebiedsbe-
scherming (Wet natuurbescherming)

Ministerie van 
Landbouw, 
Natuur en 
Voedselkwaliteit

goedkeuringsbesluit op verlichtingsplan platforms voorschrift 24 van de Vergunning gebiedsbe-
scherming (Wet natuurbescherming)

goedkeuringsbesluit op ecologisch werkplan verwijdering voorschrift 27 van de Vergunning gebiedsbe-
scherming (Wet natuurbescherming)

goedkeuringsbesluit op monitorings- en evaluatieplan voorschrift 29 van de Vergunning gebiedsbe-
scherming (Wet natuurbescherming)

Leidingenvergunning voor het aanleggen van een 
rioolaansluiting voor het nieuw te bouwen transforma-
torstation

artikel 4 van de Leidingenverordening Rotter-
dam 2015

Gemeente 
Rotterdam

Omgevingsvergunning vanwege de archeologische 
dubbelbestemming ’Waarde-Archeologie 2’ van de 
gronden in het gemeentelijk ingedeelde zeegebied van de 
gemeente Rotterdam

hoofdstuk 5.3 van het inpassingsplan

Omgevingsvergunning ’Bouw en Milieu’ voor de uitbrei-
ding met een 3de tak aan het bestaande 380 kV station 
Maasvlakte Coloradoweg

Bouw: artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: 
Wabo)
Milieu: artikel 2.1, eerste lid, onder e sub 2, 
Wabo
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