
Nota van antwoord Voornemen en Participatie Netten op zee IJmuiden Ver Beta

Inleiding

Indiener Reactie Antwoord
1

Indiener vraagt aandacht voor het (blijven) functioneren van bestaande telecom 
kabels in de Noordzee.

Dit is opgenomen in het beoordelingskader in de concept NRD (notitie reikwijdte en detailniveau). In het MER (milieueffectrapport) wordt onder het 
thema leefomgeving en gebruiksfuncties beoordeeld wat de effecten zijn op andere leidingen en (telecom)kabels. De MER-resultaten spelen een 
belangrijke rol bij de keuze van een voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief zal gekozen worden op basis van een integrale weging van de 
effecten op milieu, kosten, techniek, omgeving en toekomstvastheid. 

Indiener vraagt om betrokkenheid d.m.v. bilateraal overleg. Ministerie van EZK en initiatiefnemer TenneT vinden goede samenwerking en afstemming met de omgeving belangrijk, zo ook met kabel- en 
leidingeigenaren. Er wordt contact met de indiener opgenomen om afspraken te maken over verdere betrokkenheid, samenwerking en 
informatievoorziening.

2
Indiener vraagt meer aandacht voor het aspect geluid, met name in de 
nachtsituatie. Daarnaast zou toekomstvastheid van de alternatieven moeten 
worden meegenomen. Hiermee wordt specifiek gedoeld op de ontwikkelingen 
rondom waterstof. De indiener verwacht dat dit impact zal hebben op de de 
keuze van de tracéopties. 

Het aspect geluid is onderdeel van het beoordelingskader wat in de concept NRD is  opgenomen. In de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
wordt nader ingegaan op het aspect toekomstvastheid met het oog op de koppeling met waterstofproductie.

Indiener voegt informatie toe over noise prediction Deze informatie wordt meegenomen als achtergrond documentatie.
3

Indiener vraagt om rekening te houden met de ligging van bestaande 
gasleidingen en voldoende afstand te houden.

Dit aspect wordt betrokken bij de uitwerking van de traces.

Van 22 maart tot en met 2 mei 2019 heeft het voornemen en voorstel voor participatie van het project Net op zee IJmuiden Ver Bèta ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om te reageren door een schriftelijke of mondelinge reactie 
te geven op het voornemen en het voorstel voor participatie. 

Het ter inzage leggen van het voornemen en voorstel voor participatie is een nieuwe stap, waarbij vooruit wordt gelopen op de nieuwe Omgevingswet. Deze treedt naar verwachting in 2021 in werking. Deze ter inzagelegging is geen formele stap 
in de procedure. Er wordt daarom ook niet gesproken over zienswijzen, maar over reacties. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie van de omgeving in het project belangrijk, omdat de eindresultaten 
hier doorgaans voor iedereen beter van worden. Doel van het ophalen van deze reacties is om de belangen van omgevingspartijen vanaf het begin een plek in het project en in de afwegingen te geven. In totaal zijn er 4 reacties binnengekomen. 
Het ministerie van EZK en TenneT bedanken de indieners voor de geleverde input en het meedenken in dit project. 

Tijdens de terinzagelegging zijn er verschillende  werksessies georganiseerd met belanghebbenden bij het onshore (op land) en offshore (op zee) gedeelte van het project: op 15 en 18 april . Er is veel informatie opgehaald uit deze werksessies en 
de ingediende reacties op het voornemen en participatieplan. De meeste input betreft informatie over wat er speelt in het plangebied en wat belangrijke aandachtspunten zijn (bijvoorbeeld ontwikkelingen, natuurwaarden, cultuurhistorische 
waarden, landbouw en visserij belangen, etc.) en de manier waarop de omgeving tot nu toe bij dit project  is betrokken. Deze informatie is gebruikt om de route-alternatieven voor de kabel en zoekgebieden voor het converterstation te 
ontwikkelen en om het beoordelingskader vast te stellen (wat gaan we onderzoeken) in de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD). Ook zijn deze reacties gebruikt om het participatieplan aan te passen voor de volgende fase, tot aan de keuze 
voor een voorkeursalternatief.

Hieronder vindt u de reactienota. Hierin vindt u onze antwoorden op de hoofdpunten uit de ingediende reacties en wordt aangegeven of en hoe dit terugkomt in de Notitie reikwijdte en detailniveau of het participatieplan. 

Na het publiceren van deze reactienota  gaat de concept Notitie reikwijdte en detailniveau ter inzage. Dit is  een formele stap in de procedure. Iedereen kan tijdens de periode van 30 augustus tot en met 10 oktober 2019 een zienswijze indienen 
op deze concept Notitie reikwijdte en detailniveau. 



Indiener vraagt om op de hoogte te worden gehouden en is bereid om 
technische vragen over gastransportleidingen te beantwoorden.

Ministerie van EZK en initiatiefnemer TenneT vinden goede samenwerking en afstemming met de omgeving belangrijk, zo ook met kabel- en 
leidingeigenaren. Initiatiefnemer zal contact met de indiener opnemen om afspraken te maken over verdere betrokkenheid, samenwerking en 
informatievoorziening.

4
Indiener geeft aan dat er  gevolgen voor agrarische structuur en aantasting van 
landschappelijke kwaliteit kunnen optreden. Indierer  vraagt aandacht voor de 
agrarische belangen bij de beoordeling van de alternatieven. Indiener spreekt de 
voorkeur uit voor bundeling van de hoogspanningsverbinding met bestaande 
infrastructuur en benutten openbare gronden. Indien dit niet mogelijk is, heeft 
indiener voorkeur voor de volgende volgorde in wijzen van uitvoering:  
toepassing boring i.p.v. open ontgravingen, toepassing ploegtechniek i.p.v. open 
ontgraving; toepassen open ontgraving alleen als voorgaande opties niet 
mogelijk zijn.

De mogelijkheid om nieuwe verbindingen te bundelen met bestaande infrastructuur is een van de uitgangspunten bij het ontwikkelen van mogelijke 
tracéalternatieven. 
De toe te passen aanlegtechniek wordt pas in een later stadium bepaald. Echter, TenneT hanteert als uitgangspunt aanleg met open ontgraving tenzij 
dit niet mogelijk is of tot onevenredig veel schade leidt. De agrarische belangen en de effecten op de landbouw worden vanzelfsprekend meegewogen 
bij de beoordeling van de alternatieven (oppervlakteverlies areaal landbouw, lengtedoorsnijding type landbouwgrond, verzilting, verandering 
bodemsamenstelling).

Indiener spreekt een voorkeur uit voor de Maasvlakte als aanlandingspunt. Dit 
alternatief beperkt het beslag op landbouwgronden.

De voorkeur van de indiener is begrijpelijk gelet op de belangen die vertegenwoordigd worden. Echter, in deze fase van het project en de procedure 
zijn mede vanuit het doorlopen van een zorgvuldige proces zowel de bestaande hoogspanningsstations Maasvlakte en Simonshaven in beeld als 
mogelijke aansluitlocaties. Beide locaties kennen uitdagingen en raken andere belangen. Er zijn op dit moment onvoldoende zwaarwegende 
argumenten om de aansluiting op Simonshaven af te laten vervallen. De keuze voor het voorkeursalternatief voor het kabeltracé en de stationslocatie 
volgt in een later stadium (na afronding van de 1e fase MER en de integrale effect rapportage). De verwachting is dat de minister eind 2020 een 
voorkeursalternatief kiest (o.b.v. de huidige planning).

Indiener vraagt om voorafgaand aan de aanleg duidelijke afspraken te maken 
over de cultuurtechniek (CSK-25N of gelijkwaardig), doelvoorschriften, 
contractvorm, behoud kennis cultuurtechniek bij afdeling grondzaken TenneT, 
dagelijks toezicht en een aanspreekpunt ook voor schadeafhandeling achteraf, 
programma van eisen en afwerking vanuit agrariers, schoon zand en schoon 
water.

Initiatiefnemer TenneT onderstreept het belang dat cultuurtechnisch werken op een goede manier plaatsvindt. Tijdens de aanleg van dit project zal 
TenneT daarom werken volgens haar eigen cultuurtechnische standaard, deze is vergelijkbaar met de CSK.

Indiener vraagt om bij ingrijpende infrastructurele werken een landbouw effect 
rapport op te stellen om agrarische waarden voldoende te betrekken in het 
beoordelingskader.

zie eerder genoemde afstemming tussen initiatiefnemer en indiener bij ¨BEOORDELINGSKADER'
Het doel van het beoordelingskader is om alle effecten in samenhang te beschouwen om een zorgvuldige, integrale afweging te kunnen maken. Hierbij 
horen ook de effecten voor de agrarische sector, waaronder verzilting, zettingsgevoeligheid en areaalverlies, etc. Er worden geen aparte 
effectrapporten opgesteld voor afzonderlijke aspecten. 

Indiener stelt informatieve vragen over de breedte van de ZRO, de 
magneetveldzone, de breedte van de werkstrook, enz.

Deze vragen van de indiener kunnen nu helaas nog niet beantwoord worden. Deze (technische) informatie zal onderdeel uitmaken van het op te 
stellen mileueffectrapport.  Hierbij wordt opgemerkt dat het project Net op zee Ijmuiden Ver Beta een hoogspanningsverbinding met een vermogen 
van 2GW betreft. Dit is een innovatieve techniek. De exacte kabelconfiguratie (ontwerp) is nog in ontwikkeling. Daarom kan er in de concept-NRD nog 
geen uitsluitsel worden gegeven over genoemde onderwerpen. 

Indiener vraagt om bij de uitwerking van de plannen rekening te houden met het 
uitvoeren van nulmetingen i.v.m. verziltingseffecten, hoogtemetingen bij open 
ontgravingen, inrichting van de beheer- en onderhoudstrook, effecten EM-
straling op de agrarische bedrijfsvoering, beperken archeologisch onderzoek en 
effeceten natuurcompensatie.

Over deze aspecten moeten inderdaad met de grondeigenaren afspraken worden gemaakt. Dit komt aan de orde in persoonlijke gesprekken met de 
grondeigenaren na de besluitvorming over het voorkeursalternatief. 



Indiener vraagt om bij het afgeven van een omgevingsvergunning geen 
beperkingen op te leggen aan de agrarische bedrijfsvoering.

Een hoogspanningsverbinding brengt mede vanwege veiligheid en het instandhouden van de verbinding beperkingen in de nabijheid van de 
verbindingen met zich mee. Afspraken hierover worden vastgelegd in een zakelijk rechtovereenkomst die met iedere grondeigenaar apart wordt 
afgesloten. Het verlenen van omgevingsvergunningen is overigens een taak van gemeentes, niet van de initiatiefnemer. 

Indiener vraagt om marktconforme vergoedingen bij het opstalrecht. Met LTO zijn door de initiatiefnemer TenneT in 2013 afspraken gemaakt over de vergoedingen. Deze worden jaarlijks geïndexeerd. Bij het afsluiten van 
de zakelijk rechtovereenkomsten worden de grondeigenaren geïnformeerd over de dan geldende vergoedingen. Van marktconforme tarieven is geen 
sprake aangezien TenneT vanuit haar wettelijke taak de verbindingen aanlegt en daarmee geen marktpartij is.

Indiener vraagt om het participatieproces af te stemmen op de inbreng van 
agrariers, bijvoorbeeld door een werkgroep landbouw in te stellen. Daarin 
kunnen kennis en ervaring worden uitgewisseld en excursies worden 
georganiseerd.  Indiener vraagt om inbreng van kennis en ervaring ook te 
vergoeden.

Ministerie van EZK en initiatiefnemer TenneT vinden goede samenwerking en afstemming met de omgeving belangrijk, zo ook met de agrarische sector. 
Met lokale/regionale vertegenwoordigers zijn al contacten gelegd in het kader van het project Net op zee IJmuiden Ver Beta. Zij zijn uitgenodigd en 
hebben al deelgenomen aan enkele werksessies. Daarnaast zijn zij uitgenodigd voor een openbare inloopavond, waar ook veel individuele agrariërs uit 
de omgeving aanwezig waren. Het ministerie EZK en initiatiefnemer TenneT zetten de samenwerking graag voort. Initiatiefnemer gaat in overleg met 
indiener om te af te spreken hoe verdere samenwerking kan plaatsvinden. Initiatiefnemer zal dit faciliteren, maar geen separate vergoeding betalen.

Indiener vraagt om blijvende betrokkenheid bij het vervolg proces. Zie voorgaande beantwoording. 


