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Geachte heer, mevrouw ,

In het kader van de watervergunning (ref: RWS-2018/6258), levert TenneT hierbij het Werkplan HDD
zeewering ter goedkeuring aan de waterbeheerder aan.
Aan het TenneT project 'net op zee Hollandse Kust (zuid) (HKZ)' is genoemde watervergunning verleend.
Deze watervergunning is onherroepelijk geworden op 14 april 2018.
Werkplan HDD zeewering

Het hier voorliggende document 'Werkplan HDD zeewering' betreft het geheel van werkplannen dat is
opgesteld voor de aanlegactiviteit van de horizontaal gestuurde boring (ook wel afgekort HDD) onder de
zeewering op de Maasvlakte, alwaar de zeekabels van het net op zee HKZ worden aangesloten op het
nieuw te bouwen transformatorstation.
De werkplannen die voor deze aanlegactiviteit aan de orde zijn, zijn als volgt:
•
Werkplan aanleg HDD zeewering (deel 1 van het Werkplan HDD zeewering)
•
Werkplan stabiliteit zeewering (deel 2 van het Werkplan HDD zeewering)
Scheepvaartplan (deel 3 van het Werkplan HDD zeewering)
Calamiteitenplan (deel 4 van het Werkplan HDD zeewering)
Rijkscoördinatieregeling

Op 13 juni 2018 is het besluit in de Staatscourant gepubliceerd waarmee een groot aantal besluiten
benodigd voor het project net op zee Hollandse Kust (zuid) buiten de Rijkscoördinatieregeling (RCR)
procedure is geplaatst. Een aantal besluiten benodigd voor het project wordt nog wel onder de RCR
voorbereid. Een van de benodigde besluiten betreft de goedkeuring door de waterbeheerder van het hier
voorliggende Werkplan HDD zeewering. Hiermee is het Ministerie van Economische Zaken coördinerend
bevoegd gezag ten aanzien van de goedkeuring van dit Werkplan HDD zeewering.

TenneT TSO B.V. Bezoekadres Utrechtseweg 310, Arnhem Postadres Postbus 718, 6800 AS Arnhem
Factuuradres Postbus 428, 6800 AK Arnhem Handelsregister Arnhem 09155985
Telefoon 0800 83 66 38 8 Fax 026 373 11 12 Internet www.tennet.eu

enneT

Toking power further

DATUM

ONZE REFERENTIE
PAGINA

TenneT TSO B.V.
15 november 2018
ONL-TTB-05317
2 van 2

We vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, dan kunt
u contact opnemen met Mevrouw Nathalie Kaarls. Haar contactgegevens treft u bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.

Verzendwijze:
Deze brief met bijlagen wordt per e-mail verzonden aan: Rijkswaterstaat Zee & Delta en Rijkswaterstaat
West-Nederland Zuid: werner.helmich@rws.nl en lisanne.van.noorloos@rws.nl. Tevens zal een kopie per
email worden verstuurd aan het Ministerie van Economische Zaken: S.J.M.vanSanten@minez.nl en aan het
Bureau Energieprojecten, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: monigue.dahm@rvo.nl.

