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Ministerie van Economische Zaken 

Geachte heer Hermans, 

De Minister van Economische Zaken heeft besloten een aaritil.besluiten, dat 

nodig is voor de bouw van de-Randsted 380 kV hoegsparinirigSverbinding

•Noordrthg,onderderijkscokdinetieregeling te brengen.',pit  op de, 

besIulteri'die•zijn aangewezen in het UjtyperingsbesluitAkscci,brdihatieregeling  

energie,infiisteuctUurprojeCten, het. besluit van 3 mei 2012,ikenMerk: 

ETM/EM/1.1004349 en het beslUit van 4 februari 2013 'kenmerk 

•ETM/EM/13006783. Bijgaand.treft u mijn besluit aan, •Yvaaiiiaa•r ik u  

kortheidshalve verwijs. 

De Mini er van Economische Zaken 

namen deze: 

ro rammam 

0 

rodw 

ger Rijkscobrdinatieregeling 

Directoraat-generaal 

Energie, Telecom& 

. •FlediclingIng "- 
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

TenneT TSO B.V. 

Tay. Dhr. I.F.M. Hermans 

Postbus 718 

6800 AS Arnhem 

Datum 
2 0 WRY 2013 

Ministerie van Economische Zaken 

Betreft Aanwijzing extra te coOrdineren besluit Noordring 

Besluit 

De Minister van Economische Zaken, 

Overwegende, 

Dat TenneT TSO B.V., hierna aan te duiden als: TenneT, het voornemen heeft om 

een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding te realiseren tussen Beverwijk en 

Bleiswijk, welk voornemen hierna wordt aangeduid als het project Randstad 380 

kV Noordring; 

Dat het project Randstad 380 kV Noordring wordt aangemerkt als uitbreiding van 

een van het landelijk hoogspanningsnet deel uitmakend net als bedoeld in artikel 

20a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, zodat op de realisatie van dit project 

artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet ruimtelijke ordening 

(hierna: Wro) van toepassing is; 

Dat dit onder meer betekent dat de voorbereiding en bekendmaking van diverse 

voor het project benodigde besluiten worden gecoordineerd, overeenkomstig 

artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wro, waarbij de Minister van 

Economische Zaken met deze coordinatie is belast; 

Dat, op grond van artikel 20c, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, in artikel 1 

van het Uitvoeringsbesluit rijkscoordinatieregeling energie-infrastructuurprojecten  

(hierna: het Uitvoeringsbesluit) de besluiten zijn aangewezen die voor projecten 

als deze in ieder geval besluiten zijn als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef 

e n onder b van de Wro zijn en zodoende worden meegenomen in de hiervoor 

bedoelde gecoordineerde voorbereiding; 

Dat op grond van artikel 20c, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 de Minister 

van Economische Zaken ten behoeve van de hiervoor bedoelde activiteiten tevens 

een of meer andere besluiten, dan de in het Uitvoeringsbesluit aangewezen 

besluiten, kan aanwijzen als besluiten als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, 

aanhef en onderdeel b van de Wro; 

Dat het met oog op de daarvan te verwachten stroomlijning en versnelling van de 

besluitvorming wenselijk is te bepalen dat bepaalde besluiten die benodigd zijn 

Directoraat-generaal 

Energie, Telecom & 

Mededinging 

Directie Energiemarkt 

Bezoekadres 

Bezuidenhoutseweg 73 

2594 AC Den Haag 

Postadres 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

Factuuradres 

Postbus 16180 

2500 BD Den Haag 

Overheldsidentificatienr 

00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 

www.rijksoverheid.nl/ez  

Behandeld door 

drs, M.E. Reuver 

T 070 379 6723 

F 070 379 7841 

m.e.reuver©minez.n1 

Ons ken merk 

DGETM-EM / 13045670 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 

Pagina 1 van 3 



voor realisatie van het project Randstad 380 kV Noordrind, die niet zijn 
aangewezen in artikel 1 van het Uitvoeringsbesluit, worden voorbereid met 
toepassing van de rijkkoordinatieregeling; 1 

Dat bij beSluit van 3 mei 2012, kenmerk ETM/EM/11064349, en bij besluit van 4 februari 2013, .kenmerk ETM/EM/13006783, een aantal besluiten is aangewezen als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeelib van de Wro. • 

Gelet,op : 

Artikel 20c, tweede lid, van de Elektriciteltswet 1998, 

Besluit: 

Artikel 1 • 

Inzake het project "Randstad 380 kV Noordring' worden de:volgende besluiten aangeWezen als besluit als beddeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onder b 
• van de Wet ruirritelijke ordening: 

a. hette,Sluit als beddeld in artikel 4.1, tweede lid van de van de Algernene 
Verordehing Recreatieschap Spaarnwoude; 

b. het besluit als bedoeld in artike1•4:5, derde lid van de van de Algemene 
Verordehing Recreatiesch'ap Spaarnwoude; 

c. het basluit als bedoeld in artikel 4.7, eerste lid van' de van de Algemene 
Verordening RecreatieschapSpaarnwoude; 

d. het besluit als bedoeldin artikel 4.8, eerste en tweede lid van de van de 
Algemeneyerordening Reereatieschap Spaarnwoude; • 

e. het besluit als bedoeld'in artikel 7 sub d juncto artikiel 13, lid 2 van de 
Scheepvaartverordening•van de pibvincie Noord-Holland. 

Artikel 

Dit besluit treedt in werking de dag na die waarop het bekend is gemaakt en 'werktterug tot en met 20 januari 2013. Dit.besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan TenneT ISO B.V.. 

De M' ister van Economische 
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Tegen dit beslu. it staat geen bezwaar of beroep open : (artikel 7. 1 in samenhang 
met artikel 8: 5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1 van 
bijlage 2 bij deze zelfde .wet) . 

Directoraatrgeneraal 

Energle, Telecom & 

MededInging - • 

Dlrectie Energiemarkt 
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