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Hoogspanning

Verantwoordelijke ministeries

Kamerbrieven project

Realisatiefase
Rijkscoördinatieregeling (RCR) /
Project of Common Interest (PCI)

Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (EZK), Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Kennisgeving inzake aanvaarding
aanvraagdossier Viking Link, ministerie van
Economische Zaken | 07-08-2017

Initiatiefnemers
Bureau Energieprojecten:
VIKING-Link kabel Verenigd
Koninkrijk – Denemarken
Projectsite initiatiefnemer
Energinet.dk: Viking Link

• Energinet.dk
• NationalGrid

Betrokken partijen
Overheden

Belanghebbenden

Rijkswaterstaat

• Buisleidingeigenaren
• Gebruikers zee, zoals de visserijsector

Project
De kabelroute loopt door een deel van de Nederlandse
Noordzee. Ook dit deel is onderzees, daardoor is er geen
hinder voor radar en vliegverkeer. De kabel maakt onderlinge
uitwisseling van stroom mogelijk. Dit bevordert een
gezamenlijke elektriciteitsmarkt van landen uit Noordwest
Europa. Bovendien kunnen door de kabel de reserves voor
stroom in beide landen worden beperkt.
Door de speciale status van dit project is van de RCRstandaardprocedure afgeweken. Voorafgaand aan de keuze
van het voorkeursalternatief is een openbare raadpleging
georganiseerd. Het verslag daarvan is onderdeel van de
vergunningaanvraag. Ook is er voor de aanvaarding van het
aanvraag-dossier voor de vergunning een formeel besluit
genomen door de minister.
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Proces

Omgeving (activiteiten EZK)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Vanaf de aanvang van een project staat EZK in contact met betrokken partijen,
individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. Met betrokken
overheden overlegt EZK op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Procedurefase: Publicatie voornemen project
13 maart 2015
Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage gelegd.
Aantal ontvangen unieke zienswijzen: 85.

Juli-augustus 2016
Openbare raadpleging. Informatieavond voor bewoners en andere
geïnteresseerden, georganiseerd door de initiatiefnemers. Aantal
bezoekers: vier.

Procedurefase: Voorkeursalternatief
Zomer 2015
Besluit voorkeursalternatief door minister van Economische Zaken
(EZ) en minister van Infrastructuur en Milieu (IenM).
September 2015
Voorbereidingsbesluit ter inzage gelegd.

Procedurefase: Formele besluiten
18 maart 2016
Ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten ter inzage gelegd.
Aantal ontvangen unieke zienswijzen: twintig.
Definitieve besluitvorming over inpassingsplan en vergunningen.

27 maart 2017
Ondertekening ‘Besluit van het Politiek College van de VlaamsNederlandse Scheldecommissie inzake de uitvoering van het project
net op zee Borssele’. Intrekking beroep door haven Antwerpen,
waarmee besluiten definitief zijn.

Procedurefase
9 februari 2018
Ontwerp goedkeuringsbesluiten voor werkplannen kabels en
platforms (fase 2 en 3) ter inzage gelegd. Aantal ontvangen unieke
zienswijzen: drie. Aantal reacties: één van een overheid.
Definitieve besluitvorming over werkplannen.
17 mei 2019
Ontwerp goedkeuringsbesluit op het monitoringsplan transportkabels ter inzage gelegd. Geen zienswijzen of reacties ontvangen.
30 augustus 2019
Definitief goedkeuringsbesluit ter inzage gelegd.

Realisatiefase
2018
Start bouw verbinding.

2019-2020
Ingebruikname van de twee platforms (eerste platform in 2019,
tweede in 2020).

Bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 1 september 2019
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