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Aanwezig: provincie Zuid-Holland, Gemeente Nissewaard (namens de samenwerkende gemeenten 

Voorne Putten), Gemeente Westvoorne, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, 

Rijkswaterstaat, TenneT en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

1. TenneT bekijkt of het mogelijk is begin volgend jaar met het bestuurlijk overleg een 

locatiebezoek te brengen aan het converterstation van Britned op de Maasvlakte. 

2. De mogelijke locatie(s) voor een converterstation bij Simonshaven worden in de werksessie 

van 5 december tussen gemeenten, provincie, waterschap, TenneT en het ministerie van 

EZK verder besproken. 

3. In de beantwoording van de zienswijzen op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

wordt opgenomen dat ook de ondernemers in de omgeving van de Haringvlietdam – zoals 

de eigenaren van de windturbines op de Haringvlietdam – worden betrokken in het 

participatieproces. 

4. De regio verzoekt dringend om het alternatief Simonshaven nu te laten afvallen. Het rijk 

heeft aangegeven een zorgvuldige procedure van groot belang te achten maar de 

mogelijkheid van het nu laten afvallen van Simonshaven op korte termijn serieus te zullen 

onderzoeken. In dat kader zijn de volgende afspraken gemaakt: 

a. Het ministerie van EZK brengt in beeld of dit juridisch en procedureel kan en wat 

juridische kwetsbaarheden/risico’s zijn; 

b. TenneT en het Havenbedrijf Rotterdam brengen in beeld wat mogelijke knelpunten 

en risico’s zijn voor de alternatieven op de Maasvlakte;  

c. Aan de minister van EZK wordt het verzoek van de regio voorgelegd; 

d. Begin 2020 zal er over het al dan niet nu laten afvallen van Simonshaven een 

bestuurlijk overleg plaatsvinden; 

e. Gegeven deze afspraken wordt het alternatief Simonshaven net als de 

alternatieven op de Maasvlakte verder meegenomen in het ingezette onderzoeks- 

en participatietraject. De regio heeft aangegeven hier haar bijdrage aan te blijven 

leveren; 

f. De notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt pas vastgesteld na het BO van begin 

2020. 

5. De heer Veldhof geeft aan dat de provincie Zuid-Holland in 2020 het voortouw neemt bij de 

coördinatie van het integrale regio-advies aan de minister, betreffende de alternatieven en 

varianten in het kader van de keuze voor het voorkeursalternatief.   

 


