.—

POSTBUS 3007

1

Provincie
Noord-Holland

2001 DA HAARLEM

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon
dhr. H.AJ. Hermans
BEL/OM B

Telefoonnummer +31 235145014
hermansh@noord-holland.nl

118
Verzenddatum
Betreft: Definitief besluit ontheffing PMV, aardkundige

monumenten, hoogspanningskabel, 2018-26AM
Kenmerk
1117209/1192307

Geachte heer/mevrouw,
U heeft ons voor het aanleggen van een hoogspanningskabels door het
aardkundig monument Duingebied Egmond Wijk aan Zee gevraagd om
een ontheffing te verlenen van de verbodsbepaling in de Provinciale
Milieuverordening Noord-Holland (PMV), artikel 6.3, eerste lid.
Uw verzoek om ontheffing is bij ons ontvangen en geregistreerd onder
nummer $540534 op 3 september 201 8 en bestaat uit de volgende
documenten:

Uw kenmerk

-

•
•
•

•
•
•

Aanvraagformulier d.d. 3 september 201 8;
Aan biedingsbrief d.d. 3 september 201 8;
Toelichting op de aanvraag net op zee Hollandse Kust (noord)
en Hollandse kust (west Alpha)’ Tennet TSO BV. van Arcadis
d.d. 3 september 2018;
Overzichtskaart aardkundige waarden;
Typical Installations Methods HKN & HKW Alpha van TENNET
d.d. 22juni 201 8 versie 0.6;
Machtiging aanvragen vergunningen.

De hierboven genoemde documenten zijn onderdeel van de ontheffing.
BESLUIT
Wij verlenen aan Tennet TSO B.V. de ontheffing voor de aangevraagde
handelingen op bovengenoemde locatie overeenkomstig de hierna
opgenomen voorschriften.
Het besluit is genomen op grond van artikel 6.3 vierde lid van de PMV.
De besluitvorming voor dit project is volgens de
rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro).
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Voorschriften

1.

Minimaal 7 werkdagen véér de start van de
graafwerkzaamheden moet de start hiervan schriftelijk gemeld
worden aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,
www.odnzkg.nl onder vermelding van het registratienummer
201 8-26AM.

2.

Er mag niet dieper worden gegraven dan aangegeven in het
verzoek om ontheffing. Als er minder gegraven hoeft te worden
om hetzelfde werk te kunnen realiseren is de ontheffinghouder
verplicht om minder te ontgraven.

3.

De werkzaamheden zoals beschreven in het verzoek om
ontheffing moeten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
worden uitgevoerd waarbij het aardkundig monument zoveel
mogelijk wordt behouden.

4.

Ontheffinghouder is verplicht afschriften van dit besluit te
verstrekken aan personeel dat betrokken is bij de uitvoering van
het werk. Onder personeel wordt hierbij verstaan zowel het
eigen personeel als dat van derden.

Wettelijke procedure

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in het
coördinatiebesluit van 20juli 2018 bepaald dat op de besluitvorming
voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35
van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is. Dat wil in dit geval
zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor het net op zee Hollandse
Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) gezamenlijk worden
voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de
minister van EZK. Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel
3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro,
de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met toepassing van de
bijzondere regels in artikel 3.31 derde lid, in samenhang met artikel
3.35, vierde lid, van de Wro.
,

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor het net op zee
Hollandse Kust (noord) en Hollandse kust (west Alpha). Daarom is ook
op dit besluit de rijkscoôrdinatieregeling van toepassing. De minister
van EZK heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor
het net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (West Alpha)
bevorderd.
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Onderhavig besluit is samen met het inpassingsplan en andere
besluiten als volgt voorbereid:
Op 20 juli 2018 is op grond van artikel 20c, tweede lid, in
samenhang met artikel 2Oca van de Elektriciteitswet 1 998 het
onderhavige besluit aangewezen als besluit dat ook
gecoördineerd wordt voorbereid en bekend gemaakt;
op 8 november 201 8 is een kennisgeving met betrekking tot het
ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft
ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale
dagbladen;
op 8 november 201 8 is door de minister van EZK een ontwerp
van het besluit aan TenneT TSO BV. gezonden;
het ontwerp van het besluit heeft van 9 november tot en met 20
december 201 8 ter inzage gelegen bij de gemeente Beverwijk;
er zijn twee informatieavonden georganiseerd, op 20 november
201 8 in het dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee en op 27
november 201 8 in het gemeentehuis Beverwijk, waarbij de
mogelijkheid werd geboden mondeling zienswijze naar voren te
brengen.
—

—

—

—

—

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van
de Wet ruimtelijke ordening worden dit besluit en de andere besluiten
gelijktijdig door de minister van EZK bekendgemaakt. Tevens doet de
minister van EZK daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huisaan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg.
Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die
gronden worden persoonlijk geïnformeerd.
Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de
terinzagelegging van de ontwerpbesluiten voor het net op zee
Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) zijn zienswijzen
over de ontwerpbesluiten naar voren gebracht. Zie de antwoordnota
zienswijzen voor een overzicht van de behandeling van de zienswijzen.
In de antwoordnota vindt u ook de reacties op de inhoudelijke punten
uit de zienswijzen die niet specifiek zijn, respectievelijk over alle
ontwerpbesluiten gaan.
Tegen het ontwerp van dit besluit zijn geen zienswijzen ingediend. In
de genoemde antwoordnota vindt u de inhoudelijke reacties op de
zienswijzen voor zover deze niet zijn opgenomen in het besluit zelf.
De antwoordnota maakt, voor zover de zienswijzen zich richten tegen
het ontwerp van onderhavig besluit, onderdeel uit van het besluit. In de
antwoordnota is aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven om het
onderhavige besluit aan te passen.
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Wij hebben het volgende overwogen:
Het doel van ons aardkundig monumentenbeleid is de duurzame
instandhouding van gebieden die extra bescherming behoeven vanwege
hun waardevolle bodem en/of waardevolle elementen (bodemprofiel)
die primair bepaald zijn door de bodem.
Enerzijds gaat het om het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van
de bodem en anderzijds gaat het om het behoud van de
informatiewaarde (bodemprofiel) van de bodem als weerslag van de
natuurlijke ontstaansgeschiedenis van Noord-Holland. Aardkundige
waarden (objecten) zijn onvervangbaar. Aantasting ervan is altijd
onom keerbaar.
Gedeputeerde Staten hanteren bij de behandeling van een verzoek om
ontheffing het beoordelingskader en stappenschema zoals vastgesteld
in de Beleidsregel beoordelingskader ontheffing aardkundig
monumenten.
De locatie is gelegen in het gebied dat is aangewezen als aardkundig
monument duingebied Egmond Wijk aan Zee. Dit valt in de
hoofdgroep Duin. In artikel 6.3 van de PMV staat welke handelingen
daar onder andere verboden zijn. Gedeputeerde Staten kunnen op
grond van artikel 6.3 lid 3 van de PMV ontheffing verlenen als de
aantasting van de ondergrond minimaal is. Hiervoor is een
toetsingskader opgesteld dat door ons is vastgesteld op 1 5 december
201 S en gepubliceerd in het Provinciaal Blad 201 6/1 81. Als er sprake is
van een zware aantasting (dieper dan 0,5 of 1 meter), dan kan alleen bij
zwaarwegende maatschappelijke belangen ontheffing worden verleend.
-

Beschrijving van de handelingen
Het verzoek om ontheffing heeft betrekking op de aanleg van
hoogspanningskabels door het aardkundig monument Duingebied
Egmond-Wijk aan Zee. De hoogspanningskabels zijn nodig om de
opgewekte stroom afkomstig van het project Net op Zee Hollandse Kust
(windenergie) verder te transporteren naar het transformatorstation in
Beverwijk. Dit betekent dat een leiding door de grond, het aardkundig
monument, moet worden geboord op een diepte van ca. 30 meter
beneden het maaiveld. Dit leidt tot een zware aantasting van het
aardkundig monument.
Het doel van het project is het realiseren van de aansluiting van de
windenergiegebieden Hollands Kust (noord) en Hollandse Kust (west
Alpha) op het landelijke 380kV-hoogspanningsnet. De aansluitingen van
de Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (West Alpha) zijn nodig om
de doelstellingen uit het Energieakkoord voor duurzame groei, de
Routekaart windenergie op zee 2023 en de EU-richtlijn 2009/28/EG te
voldoen. De aansluiting van het platform Hollandse Kust (west Alpha)
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valt onder het nog vast te stellen tweede Energieakkoord en is
aangewezen in de Routekaart windenergie op zee 2030.
De windturbines in de aangewezen energiegebieden worden direct
aangesloten op een platform op zee. Beide platforms liggen
respectievelijk in de windenergiegebieden Hollandse Kust (noord) en
Hollandse kust (west Alpha). Beide platforms worden elk met twee 220
kV wisselstroomkabels aangesloten op een 380 kV transformatorstation
op land. De kabelsystemen komen aan land op het strand ten noorden
van Wijk aan Zee. Vanaf hier gaan de kabels door middel van gestuurde
boringen naar het parkeerterrein Meeuwenweg bij het Noordhollands
Duinreservaat. Daarna wordt de kabelverbinding verder geboord naar
het terrein van Tata Steel. Een extra in- en uittredepunt voor de kabels
is nodig omdat de kabels over een lengte van maximaal 1 200 meter
kunnen worden aangelegd. De totale lengte van het kabeltracé vanaf
het strand naar het terrein van Tata Steel is 1 700 meter. Om de totale
lengte te kunnen overbruggen wordt het kabeltracé middels vier
gestuurde boringen aangelegd. Om de kabels met elkaar te verbinden
word in de aanlegfase een ontgravingsput aangelegd van 20 bij 50
meter. Dit gebeurt op het parkeerterrein aan de Meeuwenweg te Wijk
aan Zee. De diepte van de put is ca. 1,5 meter.
Zwaarwegend maatschat,pelijk belang
Op grond van de EU richtlijn 2009/28/EG, het nationale Energieakkoord
voor duurzame groei en de Routekaart windenergie op zee is het
project Net op zee te kwalificeren als zwaarwegend maatschappelijk
belang. Het project Net op zee is nodig om te kunnen voldoen aan de
doelstellingen uit de EU Richtlijn 2009/28/EG en het Energieakkoord
voor duurzame groei. Het project Net op zee levert een bijdrage aan de
energietransitie in Nederland door op doelmatige wijze de in de
windenergiegebieden opgewekte duurzame elektriciteit naar het
Nederlandse hoogspanningsnet te transporteren. Een gecoördineerde
aansluiting van de windparken op zee leidt tot lagere maatschappelijke
kosten en een kleinere impact op de leefomgeving. Op deze manier
wordt enerzijds een groot nationaal, maatschappelijk en publiek belang
gediend en worden anderzijds de kosten zoveel mogelijk beperkt.
De leiding voor het ondergronds transport van de energie kan daarnaast
gekwalificeerd worden als een aangelegenheid van nationale
infrastructuur zoals bedoeld in artikel 6.3, vijfde lid van de PMV.
Alternatieve locaties
Op grond van artikel 6.3, vijfde lid van de PMV is onderzoek gedaan
naar alternatieve locaties buiten het aardkundig monument. In het
Milieueffectrapport (MER), welke voor dit project moest worden
opgesteld, zijn deze alternatieve tracés uitgewerkt. Meerdere
alternatieven voor het aanleggen van de kabels buiten het aardkundig
monument zijn onderzocht. Bijvoorbeeld de aanleg van de kabels door
NHoool
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het Noordzeekanaal. Deze alternatieve locatie bleek niet haalbaar door
o.a. bodemverontreiniging van de kanaalbodem, de grote hoeveelheden
kruisingen, waterkeringen en diepteliggingen van kabels, leidingen,
tunnels en scheepvaart. De andere onderzochte alternatieven buiten het
aardkundig monument hadden grote nadelige gevolgen op
natuurwaarden, weidevogelgebieden, landschappelijke en
archeologische waarden, agrarische functies en hinder voor recreatie en
omgeving. Er is ook gekeken naar het alternatief om de kabels
zuidelijker van het aardkundig monument te leggen door het dorp Wijk
aan Zee. Dit alternatief bleek ook niet haalbaar omdat de kabels dan
onder woongebieden/kernen van Wijk aan Zee en Velsen gaan.
Dergelijke kabelverbindingen worden nooit onder woongebieden
aangelegd in verband met eventueel uit te voeren onderhoud of in geval
van calamiteiten. Kabels moeten tenslotte goed bereikbaar zijn.
Minimale aantasting

Nadat uit onderzoek bleek dat er geen alternatieve locaties buiten het
aardkundig monument voorhanden waren en de aantasting van het
aardkundig monument onontkoombaar was, is er vervolgens gekeken
naar een zo minimaal mogelijke aantasting van het aardkundig
monument. Voor de intrede- en uittredepunten is gekozen voor een
locatie op het strand gelegen buiten het aardkundig monument en op
het parkeerterrein aan de Meeuwenweg in Wijk aan Zee. Dit laatste
terrein is in het verleden al geëgaliseerd en afgegraven waardoor de
geomorfologische kenmerken reeds zijn aangetast. Hierdoor is er een
verwaarloosbaar minimaal effect op het aardkundig monument op deze
locatie.
De kabels worden door middel van horizontaal gestuurde boringen
onder het duingebied aangelegd. Door deze werkwijze is de aantasting
op het aardkundig monument zo minimaal mogelijk.
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Conclusie

Volgens de Beleidsregel beoordelingskader ontheffingen aardkundig
monument valt deze handeling onder scoringscriterium 3.
Er is aangetoond dat de werkzaamheden een zwaarwegend
maatschappelijk betreffen en dat de werkzaamheden niet buiten het
aardkundig monument kunnen worden uitgevoerd. De ontheffing kan
daarom op grond van artikel 6.3, vierde lid van de PMV worden
verleend. Aan de ontheffing worden voorschriften verbonden.
Als laatste merken wij op dat uw verzoek om ontheffing betrekking
heeft op een activiteit waarvoor mogelijk ook op grond van andere wet
en regelgeving een vergunning of ontheffing nodig is.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

inciesecretaris

voorzitter

Deze beslissing is namens gedeputeerde Staten genomen door het lid
van het college dat met dit onderwerp is belast
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Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 2001 9,
2500 EA, Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift
bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop
het besluit ter inzage is gelegd. Een belanghebbende die redelijkerwijs
niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft
gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep
instellen.
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