
Besluitenlijst Bestuurlijk Overleg 2 juli 2019 over het net op zee IJmuiden Ver Alpha 

Aanwezig: Provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland; Gemeenten Vlissingen, Borsele, 

Kapelle, Veere en Geertruidenberg;  Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat, TenneT en het 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

 

• De afspraken die zijn gemaakt in het afsluitende Bestuurlijk Overleg op 5 december 2018 

over ‘de verkenning aanlanding netten op zee 2030 (VANOZ)’ vormen het fundament van 

het project net op zee IJmuiden Ver Alpha onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR). 

• Het is van belang de cumulatieve effecten van het project net op zee IJmuiden Ver Alpha 

én Beta mee te nemen: de tracés naar Geertruidenberg (Alpha) en Simonshaven (Beta) 

lopen gedeeltelijk parallel (beiden kruisen bijvoorbeeld de Haringvlietdam). Dit moet 

worden benoemd in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de 

bijbehorende stukken en goed worden onderzocht en afgestemd met gemeenten 

(Hellevoetsluis) en het Waterschap Hollandse Delta. 

• Er wordt met Zeeuwse partijen een Zeeuws overleg georganiseerd om gezamenlijk positie 

te bepalen.  

• Het Sloebos in Borsele als groene buffering voor het industriegebied wordt specifiek 

benoemd in de concept NRD en bijbehorende stukken.  

• Voor het landtracé vanaf de uittreding van de kabel uit het Veerse Meer naar het 

Sloegebied wordt voor de meest westelijke variant in het zoekgebied bekeken of een tracé 

aan de andere kant van de dijk mogelijk is: er gaat onderzoek plaatsvinden naar 

beïnvloeding van de kabel op het spoor en bijvoorbeeld de parallelligging met een 

gasleiding.   

• Vóórdat de concept NRD ter inzage gaat, zal de omgeving van het zoekgebied voor het 
landtracé vanaf de uittreding van de kabel uit het Veerse Meer naar het Sloegebied 
hierover schriftelijk worden benaderd.  

• Er vindt nader onderzoek plaats naar geschikte locaties voor een converterstation in de 

zoekgebieden in Borsele en Geertruidenberg die zijn aangegeven in de concept NRD. 

• Onder het thema ‘omgeving’ en het thema ‘toekomstvastheid’ in de Integrale Effecten 

Analyse worden meekoppelkansen van het net op zee IJmuiden Ver Alpha inzichtelijk 

gemaakt. 

• In een communicatiewerkgroep onder leiding van EZK / RVO wordt met adviseurs vanuit 

alle organisaties de communicatie rond het net op zee IJmuiden Ver Alpha afgestemd: waar 
en wanneer inloopavonden moeten plaatsvinden, hoe kennisgevingen het beste te 

communiceren etc.  
• De technische mogelijkheden, kosten en risico’s van de passages van de Veerse Gatdam, 

Haringvlietdam en waterkeringen worden goed in kaart gebracht. 
• De partijen uit het bestuurlijk overleg streven naar goede afstemming met Vlaanderen over 

het net op zee IJmuiden Ver Alpha en informeren elkaar hierover. 
• Het bestuurlijk overleg adviseert de minister van EZK om het alternatief naar Rilland niet 

verder te onderzoeken; beide alternatieven naar Borssele en het alternatief naar 

Geertruidenberg wel verder te onderzoeken; en de concept NRD na de zomer ter inzage te 
leggen, met daarbij aandacht voor de communicatie. 

• Het bestuurlijk overleg heeft de bereidheid uitgesproken om eind 2020 op basis van de 
informatie uit het MER fase 1 en de IEA (die ter consultatie openbaar worden gemaakt, dus 
reacties kunnen ook worden meegenomen in de adviezen)  een gezamenlijk advies aan de 
minister van EZK over het voorkeursalternatief uit te brengen. 

• Er wordt een koppeling gemaakt tussen de Regionale Energie Strategieën van Zeeland, 
West-Brabant en Midden-Brabant en het net op zee IJmuiden Ver Alpha. De relevante 

context van deze RES’sen wordt in het project meegenomen. 
• In beginsel komt het Bestuurlijk Overleg in november 2019 opnieuw bij elkaar vanwege de 

vaststelling van de NRD eind 2019 door de minister van EZK op basis van de 
binnengekomen reacties, zienswijzen en het advies van de Commissie voor de m.e.r.  


