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Ontwerpbesluit 
 

Geachte           , 

 

Op basis van uw aanvraag van 3 september 2018 (namens u ingediend door 

Arcadis), om een vergunning op grond van artikel 2.7, lid 2, in samenhang met 

artikel 1.3, lid 5, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) verleen ik hierbij 

vergunning voor het project ‘Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust 

(west Alpha)’ in en in relatie tot de Natura 2000-gebieden Waddenzee, 

Noordzeekustzone en Noordhollands Duinreservaat. 

 

Voor een weergave van de inhoud van de aanvraag en de relevante wet- en 

regelgeving alsmede het van toepassing zijnde beleid verwijs ik naar de bijlage bij 

dit besluit. In dezelfde bijlage treft u voorts mijn inhoudelijke overwegingen die 

aan dit besluit ten grondslag liggen aan. De aanvraag en de bijlagen maken 

onderdeel uit van dit besluit.  

 

Voorschriften en beperkingen 

 

Ter bescherming van de in de Natura 2000-gebieden Waddenzee, 

Noordzeekustzone en Noordhollands Duinreservaat aanwezige beschermde 

natuurwaarden, verbind ik aan deze vergunning de volgende voorschriften en 

beperkingen. 

 

Algemeen  

 

1. Deze vergunning staat op naam van TenneT TSO B.V. (hierna 

vergunninghouder) (of diens rechtsopvolger). 

2. Deze vergunning wordt uitsluitend gebruikt door (medewerkers van) de 

vergunninghouder of aantoonbaar in opdracht van de vergunninghouder 

handelende (rechts)personen. De vergunninghouder blijft daarbij 

verantwoordelijk voor de juiste naleving van deze vergunning. 
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3. De in voorschrift 2 genoemde (rechts)personen beschikken op de plaats waar 

de vergunde activiteit wordt uitgevoerd over een kopie van deze beschikking, 

inclusief alle daarbij behorende bijlagen.  

4. De in voorschrift 2 genoemde (rechts)personen zijn aantoonbaar op de hoogte 

van de inhoud en het doel van deze voorschriften en beperkingen, zodanig dat 

zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven. 

5. Het tijdstip waarop de vergunde activiteit daadwerkelijk wordt gestart, wordt 

minimaal twee weken voor de aanvang ervan gemeld aan de Minister van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ter attentie van het Team 

Natuurvergunningen (hierna: het bevoegd gezag).  

6. De vergunde activiteit wordt overeenkomstig de ingediende aanvraag en 

bijbehorende passende beoordeling uitgevoerd, met inachtneming van de aan 

deze vergunning verbonden voorschriften en beperkingen. Bij eventuele 

strijdigheid van de aanvraag en/of passende beoordeling met de voorschriften 

en beperkingen in onderhavige vergunning, prevaleren deze laatste. 

7. Bij een opgetreden incident wordt onverwijld melding over de aard en omvang 

van het incident gedaan aan het bevoegd gezag onder overlegging van alle 

relevante gegevens. Onder incident wordt in dit verband verstaan ‘een 

onvoorziene gebeurtenis waardoor schade aan de natuurlijke kenmerken in 

het betrokken beschermde gebied is of kan worden toegebracht’ (bijvoorbeeld 

wanneer onbedoeld vrijgekomen schadelijke stoffen een habitattype of 

habitat- of vogelsoort bedreigen.)  

8. Bij een opgetreden incident is de vergunninghouder verplicht eventuele 

verontreinigingen zo mogelijk direct te laten verwijderen en de eventueel 

opgetreden schade voor zover mogelijk te herstellen, zulks ter beoordeling 

van het bevoegd gezag. 

9. Alle door of namens het bevoegd gezag te geven aanwijzingen en/of 

uitvoeringsbepalingen worden binnen de in de aanwijzing bepaalde termijn 

opgevolgd.  

10. Zodra de werkzaamheden met betrekking tot de vergunde activiteit feitelijk 

zijn beëindigd, wordt dit uiterlijk binnen een week bij het bevoegd gezag 

gemeld. 

11. Alle correspondentie uit hoofde van deze vergunning kan per reguliere post of 

per e-mail (wetnatuurbescherming@minez.nl) worden gedaan. 

 

Nadere inhoudelijke voorschriften 

 

Onderwater impulsgeluid  

12. De vergunninghouder stelt een heiplan op en dient dat uiterlijk 8 weken 

voorafgaand aan de start van de bouw schriftelijk of per e-mail 
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(wetnatuurbescherming@minez.nl) ter goedkeuring in bij het bevoegd gezag, 

t.a.v. het Team Natuurvergunningen. 

13. De vergunninghouder spant zich in om in een zo kort mogelijk aaneengesloten 

periode zo min mogelijk onderwatergeluid te produceren.  

14. De vergunninghouder onderbouwt in het heiplan welk(e) type(s) 

afschrikmiddel(len) gebruikt zal of zullen worden, waarbij hij ingaat op de 

effectiviteit van het of de gekozen type(n). 

15. De vergunninghouder maakt gebruik van één of meer op de relevante 

frequenties afgestelde ‘acoustic deterrent device(s)’ gedurende een half uur 

voor het begin van de heiwerkzaamheden alsmede gedurende het heien. De 

ADD moet een minimaal bereik van 500 meter hebben. De ADD zal aan 

blijven gedurende de heiwerkzaamheden. De ADD wordt stilgelegd als het 

heien voor een periode van meer dan 4 uur wordt onderbroken en aan het 

eind van de werkdag.  

16. De heiwerkzaamheden vangen aan met een soft start. De duur en het 

vermogen van de soft start dient zodanig te zijn dat bruinvissen de 

gelegenheid hebben om naar een veilige locatie te zwemmen. De 

vergunninghouder onderbouwt in het heiplan de duur en het vermogen van de 

soft start. 

17. Als gevolg van de bouw van de platforms mag op enig moment het 

geluidsniveau onder water tijdens het heien de in de onderstaande tabel 

vermelde geluidsnorm niet overschrijden. De geluidsnorm voor het heien is 

gelijk aan de normen zoals gebruikt in de vergunning voor Net op Zee 

Hollandse Kust (zuid). 

Geluidsnorm (dB re µPa2s SEL1 op 750 meter van de geluidsbron) 

Januari tot en 

met mei 

Juni tot en met 

augustus 

September tot 

en met 

december 

162 167 169 

18. Het geluidsniveau dient tijdens het heien door of namens de 

vergunninghouder continu gemeten te worden. De geluidsmetingen dienen per 

geheide funderingspaal, binnen uiterlijk twee werkdagen na de afronding van 

het heien van de betreffende funderingspaal schriftelijk of per e-mail 

(wetnatuurbescherming@minez.nl) te worden toegezonden aan het bevoegd 

gezag, t.a.v. het Team Natuurvergunningen. 

19. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform het heiplan als bedoeld in 

voorschrift 12.  
20. Indien voorafgaande aan de aanleg van de zeekabels nog aanvullende 

geofysische surveys moeten worden uitgevoerd, dan worden de mogelijke 

effecten hiervan op bruinvis onderzocht en de resultaten van vorenbedoeld 

mailto:wetnatuurbescherming@minez.nl
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onderzoek uiterlijk twee weken voor aanvang van de surveys schriftelijk of per 

e-mail gemeld bij het bevoegd gezag. De vergunninghouder spant zich in om 

de geofysische surveys uit te voeren met zo geluidsarm mogelijke apparatuur.  
 

Bovenwatergeluid en zichtverstoring 

21. Scheepvaart met betrekking tot zowel de aanleg als het onderhoud van dit 

project vindt zo veel als mogelijk plaats via de reguliere (hoofd-) 

scheepvaartroutes. Indien buiten deze reguliere vaarroutes wordt gevaren 

moet de kortst mogelijke nautische route worden aangehouden tussen de 

reguliere vaarroute en de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.  

 

Verlichting 

22. Voor de platforms zal een verlichtingsplan moeten worden opgesteld en 

uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de ingebruikname van de verlichting 

schriftelijk of per e-mail (wetnatuurbescherming@minez.nl) ter goedkeuring 

worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. In het Verlichtingsplan zal worden 

aangegeven op welke wijze de lichthinder voor vogels zoveel mogelijk beperkt 

wordt, binnen de wettelijke regels.  

23. Tijdens de operationele fase bestaat de verlichting op de platforms, in 

onbemande situatie, alleen uit de wettelijk verplichte navigatieverlichting.  

24. Bij de uitvoering van werkzaamheden op de platforms (tijdens alle fasen) 

dient kunstmatige verlichting zo veel mogelijk te worden beperkt. 

Werkverlichting is uitsluitend toegestaan voor zo ver die noodzakelijk is voor 

het veilig verrichten van activiteiten op het platform en het veilig verblijf van 

personeel op het platform.  

25. Werkverlichting wordt zodanig opgesteld, ingericht en naar buiten toe 

afgeschermd dat uitstraling van licht naar de omgeving (boven en buiten het 

platform) zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

 

Elektromagnetische velden 

26. Ter voorkoming van mogelijke effecten door elektromagnetische velden wordt 

voldoende bedekking (minimaal 1 meter) van de kabel aangehouden. 

 

Verwijdering 

27. Na beëindiging van de activiteit dienen de werken te worden verwijderd en de 

locatie en het bodemoppervlak rond de platforms schoon te worden 

opgeleverd en in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.  

28. In afwijking hiervan kan de waterbeheerder bepalen dat de vergunninghouder 

de werken, na buiten werking te zijn gesteld, in uitzonderlijke gevallen (deels) 

niet hoeft te verwijderen. De waterbeheerder kan hieraan bepalingen en 

verplichtingen verbinden. 
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29. De vergunninghouder legt in geval van gehele of gedeeltelijke verwijdering 8 

weken voor de start van de verwijderingsfase schriftelijk of per e-mail 

(wetnatuurbescherming@minez.nl) een ecologisch werkplan ter goedkeuring 

aan het bevoegd gezag voor. In het ecologisch werkplan wordt aangegeven 

hoe negatieve effecten op Natura 2000-doelen worden voorkomen. 

 

Monitoring 

 

30. De vergunninghouder legt 8 weken voor de start van de gebruiksfase 

schriftelijk of per e-mail (wetnatuurbescherming@minez.nl) een Monitorings- 

en evaluatieplan ter goedkeuring aan het bevoegd gezag voor. In dit 

Monitorings- en evaluatieplan wordt vastgelegd op welke wijze en met welke 

frequentie zeezoogdieren en vissen worden gemonitord. De monitoring heeft 

als doel om vast te stellen of, en zo ja in welke mate, zeezoogdieren en vissen 

worden beïnvloed door elektromagnetische velden van de onderzeese kabels. 

31. Het Monitorings- en evaluatieplan geeft verder aan hoe en met welke 

frequentie de resultaten van de monitoring worden gerapporteerd aan het 

bevoegd gezag. 

32. Het Monitorings- en evaluatieplan dient te worden bijgesteld indien de 

tussentijdse resultaten, gelet op het in het voorschrift 30 aangegeven doel, 

naar het oordeel van het bevoegd gezag daartoe aanleiding geven. Dergelijke 

tussentijdse wijzigingen behoeven de schriftelijke instemming van het 

bevoegd gezag alvorens zij worden doorgevoerd.  

33. Indien tenminste 5 jaar na de inwerkingtreding van deze vergunning de 

resultaten van monitoring daartoe aanleiding geven, hetgeen zal moeten 

blijken uit een door vergunninghouder in te dienen evaluatie, kunnen de 

voorschriften 30 tot en met 32 op schriftelijk verzoek van de 

vergunninghouder worden ingetrokken. 
34. Ten behoeve van monitoring en evaluatie werkt de vergunninghouder, zonder 

financiële tegenprestatie, mee ten aanzien van onder meer:  
• de toegang tot de veiligheidszone van het platform voor vaartuigen ten 

behoeve van tellingen van natuurwaarden;  
• het (laten) bevestigen van apparatuur zoals camera’s en batdetectors op 

of aan (onderdelen van) het platform;  
• het beschikbaar stellen van bandbreedte op de datakabel. 

 

Toezicht  

 

35. De vergunninghouder voert een administratie waarin alle op deze vergunning 

betrekking hebbende documenten en bewijsstukken ten aanzien de naleving 

mailto:wetnatuurbescherming@minez.nl
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van de voorschriften en beperkingen van deze vergunning, in het bijzonder de 

voorschriften 12 tot en met 29, zijn opgenomen. 

36. De vergunninghouder geeft, overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht, 

alle medewerking aan de aangewezen toezichthouder(s).  

37. Gevraagde informatie en documenten, bijvoorbeeld met betrekking tot de 

voorschriften 3 en 35, worden op eerste vordering aan de daartoe bevoegde 

toezichthouders en opsporingsambtenaren getoond. 

 

Looptijd/geldigheid 

 

38. De vergunning is geldig vanaf de datum van afgifte.  

39. De vergunning is, ten behoeve van de uitvoering van voorschrift 27, geldig tot 

uiterlijk twee jaar nadat de vergunde activiteit is beëindigd (zie hiervoor ook 

voorschrift 10).  

 

Ter informatie 

 

Op grond van artikel 5.1, lid 1, van de Wnb in samenhang met afdeling 4.1.1. van 

de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan een verzoek tot wijziging van 

de vergunning worden ingediend. 

 

Op grond van artikel 5.4, lid 1 en lid 2, van de Wnb kan de verleende vergunning 

worden ingetrokken of gewijzigd.  

 

Op grond van artikel 7.2, lid 2, van de Wnb kan een last onder bestuursdwang 

worden opgelegd. 

 

Conform artikel 5:32, lid 1, van de Awb kan een bestuursorgaan dat bevoegd is 

bestuursdwang toe te passen, in plaats daarvan, aan de overtreder een last onder 

dwangsom opleggen. 

 

 

Hoogachtend, 

 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

namens deze: 

 

 

 

drs. S.P. Band 

MT-lid directie Natuur en Biodiversiteit 
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Bijlagen:  

1. Inhoudelijke overwegingen 

2. Passende beoordeling (rapport Arcadis d.d. 22-08-2018) 

3. PDF AERIUS Calculator (kenmerk: RgQCgvjmrLPg dd. 27-09-2017) 

27 september 2017 

 

 

 

 

 

Zienswijze 

 

Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij: 

Bureau Energieprojecten 

Inspraakpunt “NoZ Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)” 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 


