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Betrokken partijen 

Overheden 
• Gemeente: Rotterdam 

• Waterschap Hollandse Delta 

• Provincie: Zuid-Holland 

• Rijkswaterstaat 

• Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat (IenW) 

• Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV) 

 
 

 
• Belanghebbenden 
• Bedrijven Maasvlakte, waaronder Euromax 

Container Terminal Rotterdam (ECT) 

• Beheerders natuurgebieden 

• Gezamenlijke brandweer 

• Havenbedrijf Rotterdam 

• Stichting Natuur en Milieufederatie 

Zuid-Holland 

 

 

Project 
 

TenneT TSO B.V., de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, 

wil een hoogspanningsnet op zee aanleggen. Net op zee Hollandse Kust 

(zuid) is een onderdeel hiervan. Dit net verbindt de windmolens van 

windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) met het landelijke hoogspan- 

ningsnet. Het bestaat uit twee platformen op zee met elk twee onder- 

zeese elektriciteitskabels van 220 kilovolt (kV) naar de Maasvlakte, een 

kabel op land, een transformatorstation op land om van 220 kV naar 

380 kV te gaan en een aansluiting op een 380 kV-hoogspanningsstati- 

on. Het totale vermogen van het net is 1.400 MW. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bron: kennisgeving concept-NRD, januari 2016 

Net op zee: Hollandse Kust 
(zuid) 

1 september 2019 

Hoogspanning 
Procedurefase 

Rijkscoördinatieregeling  (RCR) 

Verantwoordelijke  ministeries 
Ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat (EZK), Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 

Bureau Energieprojecten: Initiatiefnemer 
Net op zee - Hollandse Kust (zuid) TenneT TSO B.V. 

Projectensite initiatiefnemer 

TenneT TSO B.V.: 

Net op zee Hollandse kust (zuid) 

Kamerbrieven  project 
• Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. 

Aanvulling gebied Hollandse Kust  

| 08-12-2016 

• Kamerbrief   Structuurvisie 

windenergie op zee , over toepassing 

Rijkscoördinatieregeling  | 13-11-2015 

• Kamerbrief Structuurvisie windenergie op 

zee , over routekaart windenergie op zee 

2023  | 26-09-2014 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-hollandse-kust-zuid
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-hollandse-kust-zuid
http://www.netopzee.eu/hollandsekustzuid/
http://www.netopzee.eu/hollandsekustzuid/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/12/08/bijlage-1-rijksstructuurvisie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/12/08/bijlage-1-rijksstructuurvisie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/12/08/bijlage-1-rijksstructuurvisie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/12/08/bijlage-1-rijksstructuurvisie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/12/08/bijlage-1-rijksstructuurvisie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/12/08/bijlage-1-rijksstructuurvisie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/12/08/bijlage-1-rijksstructuurvisie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/12/08/bijlage-1-rijksstructuurvisie
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/02/brief%20TK%20kst-33561-22.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/02/brief%20TK%20kst-33561-22.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/02/brief%20TK%20kst-33561-22.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/02/brief%20TK%20kst-33561-22.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/02/brief%20TK%20kst-33561-22.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/02/brief%20TK%20kst-33561-22.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/09/26/kamerbrief-over-windenergie-op-zee
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/09/26/kamerbrief-over-windenergie-op-zee
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/09/26/kamerbrief-over-windenergie-op-zee
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/09/26/kamerbrief-over-windenergie-op-zee
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/09/26/kamerbrief-over-windenergie-op-zee
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/09/26/kamerbrief-over-windenergie-op-zee
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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. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Eind 2015 – begin 2016 

Bijeenkomsten voor bewoners en andere geïnteresseerden. EZ aan- 

wezig voor toelichting procedure en gesprekken met aanwezigen. 

 
Februari 2016 

Informatiebijeenkomst voor kustbewoners en andere geïnteresseer- 

den, ook over de kavelbesluiten I en II van Hollandse Kust (zuid). 

85 bezoekers. 

 
1 juli 2016 

Adviesvraag EZ aan alle betrokken overheden over voorkeurs- 

alternatief, op basis van afwegingsnotitie over mogelijke alternatieven 

voor milieu, kosten, techniek en omgeving. 

 
Zomer 2016 

Toelichting op project en procedure voorkeursalternatief aan 

gemeenteraden door EZ en TenneT. 

 
Drie informatiebijeenkomsten voor bewoners en andere 

geïnteresseerden over ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid), 

met ook informatie over het Net op zee Hollandse Kust (zuid). 

 
Oktober 2017 

Locatiebezoek Commissie voor m.e.r. aan Maasvlakte tijdens 

terinzagelegging ontwerpbesluiten, in aanwezigheid van verschillende 

belanghebbenden. 

 
Procedurefase: Publicatie voornemen project 

 
29 januari – 10 maart 2016 

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage gelegd. 

Aantal ontvangen zienswijzen: 121, waarvan 103 uniek. 

 
Procedurefase:  Voorkeursalternatief 

 
1 juli 2016 

Richtlijnen voor milieueffectrapportage (m.e.r.) vastgesteld. 

Publicatie eerste deel m.e.r. met notitie over afwegingen 

voorkeursalternatief. 

 
Najaar 2016 

Keuze van minister van Economische Zaken (EZ) en minister van 

Infrastructuur en Milieu (IenM) voor tracé naar Maasvlakte Noord 

als voorkeursalternatief. 

 
Procedurefase:  Formele besluiten 

 
7 juli 2017 – 17 augustus 2017 

Voorbereidingsbesluit ter inzage gelegd. 

 
6 oktober 2017- 16 november 2017 

Ontwerpbesluiten ter inzage gelegd: 

• inpassingsplan 

• omgevingsvergunning bouwen en milieu (voor het nieuw te 

realiseren transformatorstation) 

• omgevingsvergunning bouwen (voor realisatie van Platform Beta) 

• watervergunning 

• spoorwegvergunning 

• vergunning en ontheffing Wet Natuurbescherming 

Aantal ontvangen zienswijzen: vier. 

Februari 2018 

Definitieve besluitvorming over inpassingsplan en vergunningen, 

geen beroepen. 

 
Procedurefase 

 
December 2018 

Ontwerp goedkeuringsbesluit voor werkplannen (fase 2) voor de 

HDD-zeewering ter inzage gelegd. Aantal ontvangen unieke zienswij- 

zen: één. Definitieve besluitvorming over werkplannen, geen beroep. 

 
Realisatiefase 

 
2018-2022 

Aanleg kabels op zee en land, bouw transformatorstation en bouw 

platformen. In 2021 platform Alpha gereed, in 2022 platform Beta. 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/rijkscoordinatieregeling
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/rijkscoordinatieregeling

