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1 Inleiding
1.1 Aanleiding en doel
1.1.1 Net op zee IJmuiden Ver Alpha
Voor u ligt de Integrale Effectenanalyse (IEA) van Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Deze aansluiting
verbindt uiterlijk in 20281 2 gigawatt (GW) uit het windenergiegebied IJmuiden Ver Alpha via een
converterstation met het landelijke hoogspanningsnet bij het bestaande 380kV-station Borssele of
Geertruidenberg. De verbinding bestaat uit een platform op zee, ondergrondse kabels op zee, in
grote wateren en op land, een converterstation op land en een verbinding tussen het
converterstation en het landelijk hoogspanningsnet.

Figuur 1-1 Alternatieven Net op Zee IJmuiden Ver Alpha

1

In het ontwikkelkader windenergie op zee is als indicatieve opleverdatum het vierde kwartaal 2028 opgenomen
(Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ontwikkelkader windenergie op zee, versie 20 mei 2020).
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1.1.2 Doel Integrale Effectenanalyse
In deze IEA worden de verschillende tracéaΜχ͋ιΣ̯χΊ͋ϭ͋Σ ͽ̯͋Σ̯Μϴν͋͋ι͇ ̯̯Σ ͇͋ ·̯Σ͇ ϭ̯Σ ϭΊΖ͕ χ·̯͋͛ν΄
Milieu, Omgeving, Techniek, Kosten en Toekomstvastheid. In de IEA wordt geen voorkeur gegeven
voor een tracéalternatief. De IEA heeft de volgende doelen:
1. Faciliteren van het proces van de keuze voor een voorkeursalternatief door de Minister van
Economische Zaken en Klimaat (EZK).
2. Faciliteren raadpleging omgeving en verschillende belanghebbenden.
3. Faciliteren van het regio-advies.
Een samenvattende tabel van deze IEA is bijgevoegd.

1.1.3 Proces IEA en m.e.r.
Deze Integrale Effectenanalyse vormt onderdeel van een proces met verschillende fases. In de
onderstaande figuur zijn het m.e.r.- en IEA-proces en de verschillende fases samengevat.

Figuur 1-2 Werkwijze m.e.r. en alternatieven Net op zee IJmuiden Ver Alpha. NOZ = Net op zee, IJver
= IJmuiden Ver, IEA = integrale effectenanalyse, VKA = voorkeursalternatief, PB = Passende
Beoordeling
In de fase van de NRD zijn de tracéalternatieven op zee en land bepaald en is een beoordelingskader
opgesteld waarmee de tracéalternatieven in MER fase 1 onderzocht zijn.2 Nadat de verschillende
tracéalternatieven in het MER fase 1 zijn onderzocht is de Integrale Effectenanalyse (IEA) opgesteld
waarin de effecten van de tracéaΜχ͋ιΣ̯χΊ͋ϭ͋Σ χ΅̯΅ϭ΅ ͇͋ χ·̯͋͛ν Milieu, Omgeving, Techniek, Kosten
en Toekomstvastheid in kaart zijn gebracht. Deze IEA wordt samen met MER fase 1 gepubliceerd en
iedereen kan hierop een reactie geven. De Commissie m.e.r. wordt om advies gevraagd over het
MER fase 1. De regionale overheden en Rijkswaterstaat worden ook om een advies gevraagd over de

2

NRD is vastgesteld door minister Economische Zaken en Klimaat op 14 december 2019.
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IEA (regio-advies). Op basis hiervan kiest de minister van EZK in overleg met de minister van BZK een
voorkeursalternatief (VKA). Wanneer de keuze voor het VKA is gemaakt, start MER fase 2. In deze
fase wordt het VKA meer in detail op milieueffecten onderzocht en wordt een Passende
Beoordeling3 gedaan. Ook wordt aanvullend onderzoek gedaan naar omgeving en technische
haalbaarheid, om tot een zo optimaal mogelijk VKA te komen. Het VKA wordt vastgelegd in het
Inpassingsplan (in de toekomst Projectbesluit)4 en voor dit VKA worden de benodigde vergunningen
en ontheffingen aangevraagd. Dan volgt de terinzagelegging van het MER fase 2, de
vergunningaanvragen en de ontwerpbesluiten met de mogelijkheid om formeel in te spreken. De
Commissie m.e.r. wordt ook om een advies gevraagd over het MER fase 2.

1.1.4 Participatieproces
EZK en TenneT vinden vroegtijdige participatie met belanghebbenden bij het project van groot
belang. Om te komen tot een goed voorkeursalternatief is de bijdrage van de omgeving belangrijk.
Voor dit project wordt voor participatie gewerkt volgens de toekomstige Omgevingswet. Participatie
is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Het doel van de participatie is het ophalen van
informatie, gebiedskennis, aandachtspunten, suggesties voor tracéalternatieven en ideeën en
kansen uit de omgeving voor het project in het algemeen en voor de tracéalternatieven, het
beoordelingskader en participatie in het bijzonder. Als belanghebbenden hun kennis, bezwaren,
wensen en ideeën inbrengen, kan hier rekening mee gehouden worden bij de verdere uitwerking
van de plannen. Dit leidt tot zorgvuldige keuzes en betere eindresultaten voor een grotere groep.
Bovendien vinden EZK en TenneT het belangrijk om te weten welke zorgen er leven en welke vragen
er zijn. Men wil hierover met belanghebbenden in gesprek om te bekijken of, en zo ja hoe de zorgen
weggenomen kunnen worden.
Tijdens de verschillende fases (NRD, MER fase 1 en IEA) heeft op de volgende manieren participatie
plaatsgevonden:
• Eén-op-één overleggen en contact.
• Werksessies met omgevingspartijen.
• Terugkoppeling resultaten IEA.
• Ambtelijk en bestuurlijk overleg met lokale en regionale overheden.
• Informatieavonden.
• Communicatiemiddelen zoals huis-aan-huis brieven, (digitale) nieuwsbrieven, website,
persberichten en advertenties.
Het voorstel voor de wijze waarop TenneT en EZK om willen gaan met communicatie met en
participatie van belanghebbenden bij dit project staat beschreven in een participatieplan. Dit
participatieplan wordt gedurende het project minstens eens per procesfase geactualiseerd en met
de omgeving gedeeld. Zie voor de meest recente versie van het participatieplan de website van
RVO.nl.5 De opgehaalde informatie is tevens gebruikt als input voor het MER fase 1 en deze IEA. Er is
informatie opgehaald over de kenmerken van het plangebied en de aandachtspunten bij de
tracéalternatieven. Hoofdstuk 3 gaat nader in op het omgevingsproces.
3

Als niet kan worden uitgesloten dat een plan of project significante gevolgen heeft, dan moet een Passende Beoordeling
worden gemaakt. Daarin wordt dieper ingegaan op de gevolgen voor Natura 2000-gebieden.
4 Als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (naar verwachting 1 januari 2022) wordt het huidige instrument
Inpassingsplan vervangen door het Projectbesluit. Een Projectbesluit is een juridisch instrument waarin staat beschreven
op welke manier het bevoegd gezag een bepaald project met een hoger belang zal uitvoeren. De provincie, het Rijk of het
waterschap kan hiermee het gemeentelijk omgevingsplan aanpassen.
5 https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver
alpha
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1.2 Onderdelen Net op zee IJmuiden Ver Alpha

Figuur 1-3 Onderdelen project Net op Zee IJmuiden Ver Alpha. Het project loopt van het platform op
zee tot de aansluiting op het landelijk hoogspanningsnet
Het Net op zee IJmuiden Ver Alpha bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:
• Een platform op zee voor de aansluiting van de windturbines en het omzetten van 66 kV
wisselstroom (afkomstig van de windturbines) naar 525 kV-gelijkstroom.
• Mogelijk een 66 kV-interlinkkabel tussen de platforms IJmuiden Ver Alpha en IJmuiden Ver Beta.
• Een ondergronds kabelsysteem op zee en grote wateren voor transport van 525 kV-gelijkstroom.
• Een ondergronds kabelsysteem op land voor het verdere transport van 525 kV-gelijkstroom naar
een converterstation.
• Converterstation op land voor het omzetten van 525 kV-gelijkstroom naar 380kV-wisselstroom.
• Twee ondergrondse 380kV-kabelsystemen op land (wisselstroom) tussen het converterstation
en een bestaand 380kV-station voor aansluiting op het landelijke hoogspanningsnet. Voor Net
op zee IJmuiden Ver Alpha zijn de volgende mogelijkheden in beeld: 380kV-station Borssele of
Geertruidenberg.
Gebundeld / ongebundeld
Er zijn twee mogelijkheden voor de aanleg van de kabels op zee en land: gebundeld en ongebundeld.
Bij bundeling liggen de plus- en de min-kabel met de metallic return en de glasvezelkabel tegen
elkaar aan. Bij ongebundelde ligging zit er 200 meter tussen de plus- en de min-kabel.
Bundeling van een gelijkstroomverbinding van dit type op dit spanningsniveau is nog nergens in de
wereld uitgevoerd. Het is de vraag of een gebundelde aanleg van de kabels technisch mogelijk is op
het moment van realisatie. Om deze reden is de ongebundelde aanleg als uitgangspunt genomen
voor het MER fase 1 en de IEA, deze is nu al technisch uitvoerbaar. Er is voor het thema Milieu (in
het MER fase 1) en thema Techniek (zie hoofdstuk 4) wel gekeken naar de effecten van een
gebundelde aanleg. Voor de meeste onderwerpen zijn de effecten bij een gebundelde aanleg kleiner
dan bij een ongebundelde aanleg. De verhouding tussen de alternatieven blijft hetzelfde. Zie verder
paragraaf 2.2.6.
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1.3 Net op zee IJmuiden Ver Beta
De netaansluiting op zee voor het windenergiegebied IJmuiden Ver is opgesplitst in twee delen; Net
op zee IJmuiden Ver Alpha en Net op zee IJmuiden Ver Beta. Voor Net op zee IJmuiden Ver Beta is
een separate Integrale Effectenanalyse gemaakt. De procedure voor Net op zee IJmuiden Ver Beta
loopt gelijk met die van Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Tracéalternatieven van Net op zee IJmuiden
Ver Alpha en Beta zijn gedeeltelijk naast elkaar getraceerd. Het gaat hier om de mogelijke
samenloop van het tracé van Net op zee IJmuiden Ver Beta naar Maasvlakte Noord (1B) en Zuid (2A
en 2B) en het tracé van Net op zee IJmuiden Ver Alpha naar Geertruidenberg (GT-1) en Borssele via
het Veerse Meer (BSL-2B).

Simonshaven
Op basis van de Verkenning aanlanding netten op zee 2030 is besloten de RCR-procedure voor IJmuiden Ver
Beta te starten met de aansluitlocaties 380kV-station Maasvlakte of 380kV-station Simonshaven.
Vanwege de grote kansrijkheid van een aansluiting op de Maasvlakte, de grotere milieueffecten en de hogere
kosten van een aansluiting op Simonshaven in vergelijking met de Maasvlakte, is er door het bevoegd gezag en
de initiatiefnemer gezamenlijk voor gekozen om een aansluiting op Simonshaven niet nader in de IEA te
beschouwen. Hiermee komt locatie Simonshaven niet meer in aanmerking voor de keuze voor het
voorkeursalternatief voor Net op zee IJmuiden Ver Beta.

Na de keuze voor het VKA (voorkeursalternatief) voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Net op zee
IJmuiden Ver Beta wordt pas duidelijk of de twee kabeltracés daadwerkelijk naast elkaar aangelegd
worden. Voor de beoordeling van de effecten en de keuze van de voorkeursalternatieven van beide
projecten is eerst gekeken of er fysieke ruimte is om beide kabeltracés gebundeld aan te leggen.
Daarna is bepaald of er cumulatieve effecten kunnen optreden. Zie paragraaf 2.2.5.

1.4 Onderzochte tracéalternatieven
1.4.1 Overzicht alternatieven
Tracéalternatieven
In Figuur 1-4 is een schematisch overzicht van de alternatieven voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha
weergegeven. In Figuur 1-1 zijn de alternatieven op kaart te zien. Het gaat om drie
tracéalternatieven:
• Tracéalternatief naar Borssele via de Westerschelde (BSL-1).
• Tracéalternatief naar Borssele via het Veerse Meer (BSL-2).
• Tracéalternatief naar Geertruidenberg (GT-1).
De alternatieven kennen elk varianten op zee, op land en ter plekke van de kruising met grote
primaire waterkeringen (Veerse Gatdam en Haringvlietdam).
De alternatieven staan beschreven in paragraaf 1.4.3, 1.4.4 en 1.4.6. De alternatieven zijn ten
opzichte van de NRD nog op een aantal punten gewijzigd. Dit staat beschreven in de Bijlage bij het
MER die de alternatievenontwikkeling beschrijft.
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Alternatieven locatie converterstation
Naast deze tracéalternatieven zijn er zeven alternatieve locaties voor het converterstation. Dit zijn:
• Geertruidenberg: vier locaties; RWE-terrein Noord, RWE-terrein Zuid, Standhazensedijk en
Peuzelaar Noord.
• Borssele: drie locaties: Belgiëweg Oost A, Belgiëweg Oost B en Liechtensteinweg.
Deze alternatieven voor een locatie van het converterstation staan beschreven in paragraaf 1.4.5
(Borssele) en paragraaf 1.4.7 (Geertruidenberg).

Figuur 1-4 Schematische voorstelling tracéalternatieven

1.4.2 Platform en 66kV-interlinkkabel
Voor het platform, genaamd platform IJmuiden Ver Alpha, is in het deel van windenergiegebied
IJmuiden Ver een zoekgebied gedefinieerd (zie Figuur 1-5). Ten tijde van de keuze van het VKA wordt
de exacte locatie voor het platform bepaald. Tussen de platforms van de netten op zee IJmuiden Ver
Alpha en IJmuiden Ver Beta komt mogelijk een 66kV-interlinkkabel. Deze komt in een rechte lijn te
liggen tussen de platforms. De afstand is circa 12 kilometer. De verbinding levert de back-up
stroomvoorziening voor het platform om alle meet- en regelsystemen operationeel te houden. De
informatie over het platform IJmuiden Ver Alpha en de 66kV-interlinkkabel zijn geen onderwerp van
keuze voor het VKA omdat er geen alternatieven zijn voor deze onderdelen. Daarom zijn de effecten
alleen kort beschreven in paragraaf 1.5 en niet in de rest van deze IEA.
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Figuur 1-5 Zoekgebied platform en 66kV-interlinkkabel op zee

1.4.3 Tracéalternatief naar Borssele via de Westerschelde (BSL-1)
In Figuur 1-6 is het alternatief BSL-1 naar Borssele via de Westerschelde aangegeven. Variant BSL-1A
ligt vanaf het windenergiegebied parallel aan de Franpipe pijpleiding van Statoil (gasleiding van
Noorwegen naar België en Frankrijk). Hierbij is ook rekening gehouden met de afstand tot de SEAME-We 3 telecommunicatiekabel van Deutsche Telekom, die eveneens parallel aan de Franpipe
pijpleiding ligt en ter hoogte van Den Haag oostelijk afbuigt richting kust. Daarna blijft er gebundeld
worden met de Franpipe leiding. De variant BSL-1A gaat westelijk langs twee ankergebieden aan
weerszijden van de Eurogeul (3 North en 3 South). Daarna loopt deze variant oostelijk langs
windenergiegebied Borssele, door de aangewezen kabelcorridor en zandwingebieden vermijdend,
naar het oosten.
Variant BSL-1B ligt vanaf het windpark ten westen van het verkeersscheidingsstelsel (VSS)6 dat vanaf
de Westerschelde naar het noorden loopt. Hierdoor wordt het olie/gas platform De Ruyter Van
Genth vermeden. Het tracé kruist vervolgens de Eurogeul. Hierna gaat deze variant naar het zuiden
richting windenergiegebied Borssele en beloodsingsgebied Steenbank. Het nieuwe ankergebied voor
6

Het verkeersscheidingsstelsel (VSS) is een routeringssysteem. In de Noordzee zijn de diepwaterroutes gemarkeerd en
wordt aangegeven op welke plaatsen het elkaar tegemoetkomend verkeer een bepaalde afstand moet bewaren.

Net op zee IJmuiden Ver Alpha - Integrale Effectenanalyse – Definitief

11

de kust van Zeeland wordt hierbij vermeden. Ter hoogte van het kabeltracé van Net op zee Borssele
buigt variant BSL-1B af naar het westen. Hier voegt het zich samen met variant BSL-1A.
Het alternatief BSL-1 (variant BLS-1A en BSL-1B samen) gaat vervolgens door de corridor kabels en
leidingen waarbij (toekomstige) zandwingebieden worden vermeden. Het gaat 200 meter zuidwaarts
parallel aan het bestaande kabeltracé van Net op zee Borssele richting de Westerschelde. Hierbij
loopt het alternatief door achtereenvolgens drie Natura 2000-gebieden: Voordelta, Vlakte van de
Raan, Westerschelde & Saeftinghe. Het alternatief vermijdt zoveel als mogelijk ondiepten en platen
in de Westerschelde, zoals de Plaat van Breskens en de Schaar van Spijkerplaat. Tussen het
kabeltracé naar windenergiegebied Borssele en de "Rede van Vlissingen" ankergebieden in de
Westerschelde is er weinig ruimte voor een extra kabeltracé. Het tracé ligt ten zuiden van de haven
van Vlissingen net buiten de "Rede van Vlissingen" ankergebieden en gedeeltelijk in stortzone SN11.

Figuur 1-6 Tracéalternatief naar Borssele via Westerschelde (BSL-1)
In de Westerschelde, bij de meest oostelijke kruising van de kabels van Net op zee IJmuiden Ver
Alpha met die van Net op zee Borssele, wordt gekeken naar een zoekgebied. Uit morfologisch
onderzoek komt naar voren dat het gebied ter hoogte van de in de NRD aangegeven kruisingslocatie
met de kabels van Net op zee Borssele zeer dynamisch is. Daarom is een zoekgebied voor de
kabelkruising voor de Net op zee IJmuiden Ver Alpha kabels en Net op zee Borssele kabels
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onderzocht in het MER. Nader morfologisch onderzoek wijst uit dat er binnen het zoekgebied een
locatie te vinden is waar, op basis van modellen, de minste dynamiek is en de zeebodem op het
laagste niveau sinds 1955 staat (wat gunstig is met betrekking tot het risico op blootligging van de
kabels). Indien Borssele via de Westerschelde als voorkeursalternatief wordt gekozen, zal de exacte
locatie van de kruising in een vervolgfase worden bepaald en verder worden afgestemd met de
omgeving. De vaargeul in de Westerschelde wordt haaks gekruist door alternatief BSL-1.

1.4.4 Tracéalternatief naar Borssele via het Veerse Meer (BSL-2)

Figuur 1-7 Tracéalternatief naar Borssele via Veerse Meer (BSL-2)
In Figuur 1-7 is het alternatief naar Borssele via het Veerse Meer aangegeven. Het alternatief naar
aansluitlocatie Borssele via het Veerse Meer kent twee varianten op zee en grote wateren. BSL-2A
ligt vanaf het platform aan de westkant van en zuidelijker in de VSS richting de Westerschelde. BSL
2B ligt vanaf het platform aan de oostkant van de VSS. BSL-2B loopt op zee parallel aan twee
varianten uit de m.e.r.-procedure voor IJmuiden Ver Alpha (GT-1) en IJmuiden Ver Beta (MVL-2 en
SMH-1).
Variant BSL-2A gaat langs de westzijde om de ankergebieden "3 East" en "4 West" heen die
noordelijk en zuidelijk van de Eurogeul liggen. BSL-2B gaat oostelijk langs deze ankergebieden. Ten
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zuiden van deze ankergebieden hebben BSL-2A en BSL-2B verschillende routes door de Voordelta.
Hierbij is rekening gehouden met de dynamiek van de zeebodem in het gebied. Voor de Veerse
Gatdam komen de varianten bij elkaar.
Ter hoogte van de Veerse Gatdam kruist het tracé de primaire waterkering die de Zeeuwse eilanden
beschermt. Hier is gekeken naar een kruising aan de oostzijde of het midden van de Veerse Gatdam7.
Het tracé loopt door het Veerse Meer parallel aan de westelijke oever aan de kant van Walcheren. Er
is bij de tracering rekening gehouden met waterdieptes, morfologie, stortvakken en aanwezige
betonning op het Veerse Meer.
Ten zuiden van het Veerse Meer zijn drie landtracés onderzocht (West, Midden en Oost, zie Figuur
1-8).

Figuur 1-8 Varianten ten zuiden van Veerse Meer
Variant West landt aan in de Oranjepolder. Vanaf daar loopt het langs de rand van recreatiepark het
Veerse Meer. Het kruist de A58 en loopt daarna parallel aan de oostzijde van het goederenspoor
naar het Sloegebied. Even zuidelijker ligt het tracé tussen het goederenspoor en de N254.
7

De westelijke kruising is niet verder meegenomen vanwege aanwezige bebouwing, recreatie aan beide zijden van de
dam, een bredere beschermingszone van de primaire waterkering en een smal strand aan de binnenzijde van de dam. Dit is
nader gemotiveerd in de NRD.
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Variant Midden landt aan ten zuiden van haven De Piet. Daarna gaat het tracé parallel aan de
Muidenweg langs recreatiepark Veerse Meer en Vliegveld Midden Zeeland (westzijde). Het tracé
kruist de A58 en vervolgt de route langs de zeedijk van de Jacobapolder. Ter hoogte van de
Sloekreek is gekeken naar tracering aan de oost- en westzijde van de kreek.
Variant Oost landt ook aan ten zuiden van haven De Piet. Het volgt De Piet tot aan de oostkant van
het vliegveld Midden Zeeland. Van daar gaat het tracé naar het zuiden richting de Noord
Kraaijertsedijk. Na de kruising met de A58 zijn tracés bekeken aan beide kanten van de Noord
Kraaijertsedijk om zodoende zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor de aanwezige woningen.
Ter hoogte van de Sluisweg buigt het tracé af naar het westen en sluit het aan bij de andere
varianten.

1.4.5 Locaties converterstation Borssele
De volgende drie locaties zijn onderzocht in het MER (zie Figuur 1-9 en Figuur 1-10):
• Belgiëweg Oost A;
• Belgiëweg Oost B;
• Liechtensteinweg.
Elke locatie heeft twee gelijkstroom (DC) tracévarianten: één vanuit de Westerschelde (BSL-1, zie
Figuur 1-9) en één vanuit het Veerse Meer (BSL-2, zie Figuur 1-10). Deze tracévarianten zijn
lichtblauw en oranje in onderstaande figuren. Elke locatie kent één 380 kV wisselstroom (AC)
tracévariant vanuit het converterstation naar het 380kV-station. Deze tracévarianten zijn lichtgroen
en paars in onderstaande figuren.
Het 380kV-station Borssele ligt tussen het Sloegebied (haven Vlissingen Oost) en de kern Borssele.
Het station ligt direct naast de kerncentrale van EPZ.
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Figuur 1-9 Locatie converterstation Borssele (aanlanding Westerschelde)

Figuur 1-10 Locatie converterstation Borssele (aanlanding Veerse Meer)
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1.4.6 Tracéalternatief naar Geertruidenberg (GT-1)

Figuur 1-11 Tracéalternatief naar Geertruidenberg (GT-1)
In Figuur 1-11 is het alternatief naar Geertruidenberg weergegeven. Het alternatief gaat vanaf het
platform IJmuiden Ver Alpha zuidwaarts en loopt parallel aan het VSS. Het alternatief gaat langs de
westkant van windenergiegebied Hollandse Kust (west). Het kruist daarbij een gasleiding van Dana
Petroleum. Na het ankergebied 5 voor de kust van Den Haag buigt het alternatief naar het oosten af
en kruist het VSS. Ongeveer ter hoogte van de Eurogeul splitst het alternatief zich in twee varianten.
Variant GT-1! ΜΪΪζχ ΪΪνχ͋ΜΊΖΙ Ϊ ·͋χ ̯ΣΙ͋ιͽ̼͋Ί͇͋ ͞4 E̯νχ͟ ϭΪΪι ͇͋ ·̯ϭ͋Σ ϭ̯Σ ·Ϊχχ͋ι͇̯ ·͋͋n.
Variant GT-1B gaat westelijk om dit ankergebied heen. Beide varianten kruisen de BritNed kabel.
Variant GT-1B gaat door militair oefengebied en door een gebied voor zandwinning. Dit
zandwingebied (S3A1) is uitgeput op het moment dat de kabel aangelegd gaat worden en heeft dan
de status 'verlaten' gekregen. Hiermee is routering door dit zandwingebied mogelijk. De varianten
kennen verschillende routes door het Slijkgat. GT-1A ligt ten noorden van de vaargeul van het
Slijkgat naar de haven van Stellendam en gaat door ondieper gebied. GT-1B ligt in de vaargeul. Ten
westen van de Haringvlietdam komen de varianten weer bij elkaar.
Er zijn twee varianten om de Haringvlietdam te kruisen: ongeveer in het midden en aan de
noordzijde. Voor beide kruisingen is gezocht naar de (technisch) meest optimale locatie, waarbij
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zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met belangen van de omgeving, zoals: lokale
energieopwekking, recreatie, herinrichting Quackstrand, ondernemersbelangen en de
waterveiligheid.
In het Haringvliet is een alternatief gezocht dat platen en eilanden ontwijkt en zoveel als mogelijk
buiten de betonning van de vaarroute blijft. Ook is gezocht naar een tracé dat zo min mogelijk in
morfologisch dynamisch gebied en niet in te (on)diep water ligt. Bij de diverse bruggen is rekening
gehouden met de fundaties en eventuele standzekerheidsvakken8 van de brug. Vanuit de Amer landt
het alternatief aan ten noorden van het 380kV-station Geertruidenberg alvorens het tracé naar één
van de locaties voor het converterstation loopt.

1.4.7 Locaties converterstation Geertruidenberg

Figuur 1-12 Locatie converterstation Geertruidenberg
De volgende vier locaties zijn onderzocht in het MER fase 1 (zie Figuur 1-12):
• RWE-terrein Noord;
• RWE-terrein Zuid;
8

Dit zijn zones rondom de fundatie van de brug waarin geen werkzaamheden mogen plaatsvinden. Dit om de
standzekerheid, oftewel de stabiliteit van de brug, te waarborgen.
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•
•

Standhazensedijk;
Peuzelaar Noord.

Elke locatie kent één tracévariant vanuit de Amer richting het converterstation (gelijkstroom / DC)
en één tracévariant vanuit het converterstation naar het 380kV-station (wisselstroom /380 kV). Het
380kV-station Geertruidenberg ligt tussen de Amertak en de kern Geertruidenberg. Het station ligt
ten zuidwesten van het Amergebied, met daarop de Amercentrale.

1.5 Optimalisaties tracéalternatieven
In eerste instantie zijn in dit MER fase 1 op zee drie tracéalternatieven onderzocht. In sessies om de
tussentijdse resultaten van de IEA Net op zee IJmuiden Ver Alpha te bespreken met TenneT, het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten,
waterschappen en andere partijen is geconcludeerd dat er voor twee tracéalternatieven op zee
knelpunten zijn. Dit betreft:
• Tracéalternatief BSL-1B ter hoogte van het Beloodsingsgebied Steenbank.
• Tracéalternatief BSL-2A ter hoogte van de kop van Schouwen.
Om deze knelpunten op te lossen is er een aantal optimalisaties uitgewerkt. Deze optimalisaties
kunnen echter wel andere milieueffecten hebben dan de eerder onderzochte milieueffecten. In deze
paragraaf worden de optimalisatie beschreven. In paragraaf 2.2.7 zijn de milieueffecten beschreven.
Naast milieu zijn de optimalisaties ook beoordeeld voor het onderdeel kosten (hoofdstuk 5).
Optimalisatie tracéalternatief BSL-1B
Gedurende MER fase 1 is op basis van informatie over een nieuw te realiseren ankergebied voor de
kust van Zeeland de route van tracéalternatief BSL-1B aangepast. Deze aanpassing bleek echter
deels door Beloodsingsgebied Steenbank heen te lopen (zie Figuur 1-13).

Figuur 1-13 Route tracéalternatief BSL-1B ter hoogte Beloodsingsgebied Steenbank
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Dit is niet wenselijk. Het is logisch om, gezien de ligging van het nieuwe ankergebied, het
Beloodsingsgebied Steenbank en de diverse druk bevaarde voorzorgsgebieden, om tracéalternatief
BSL-1B eerder op tracéalternatief BSL-1A te laten aansluiten. Figuur 1-14 maakt inzichtelijk hoe dit
deel van het BSL-1B tracé er na de optimalisatie uit gaat zien.

Figuur 1-14 Route optimalisatie tracéalternatief BSL-1B
Optimalisatie tracéalternatief BSL-2A
Het tracéalternatief BSL-2A, zoals nu onderzocht in MER fase 1 ligt in de reserveringszone voor
zandwinning, gaat daar door twee vergunde zandwingebieden heen en ligt in prioritair
zandwingebied. Zie onderstaande figuur.
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Figuur 1-15 Route tracéalternatief BSL-2A ter hoogte zandwingebieden
Op en nabij een hoogspanningskabel kan geen zand (meer) gewonnen worden in verband met de
kans op schade aan de kabel door de zandwinning. Door het aanpassen van het tracé van BSL-2A op
dit punt, kunnen de effecten op zandwinning nu en in de toekomst in de reserveringszone worden
beperkt. Hiervoor zijn twee mogelijke varianten in overleg met Rijkswaterstaat naar voren gekomen
(zie ook onderstaande figuur)9:
• Variant 1: Loopt (vanuit zee naar land gezien) ten opzichte van het BSL-2A tracé in de
richting van het zuidzuidoosten, om dan met een bocht door te lopen naar het zuidwesten,
om vervolgens parallel te lopen met het BSL-2A tracé, om daar ten slotte op aan te sluiten.
• Variant 3: Loopt ten opzichte van variant 1 verder naar het zuidoosten, om dan met een
boog naar het zuidwesten te draaien.

9

Er zijn vier opties bekeken waarvan variant 1 en variant 3 nader beoordeeld zijn, voor de navolgbaarheid is de
naamgeving niet veranderd.
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Figuur 1-16 Varianten optimalisatie voor tracéalternatief BSL-2A met een zone van 500 m aan
weerszijden

1.6 Effecten platform en 66kV-interlinkkabel
De informatie over het platform IJmuiden Ver Alpha en de 66kV-interlinkkabel zijn geen onderwerp
van keuze voor het VKA, omdat er geen alternatieven zijn voor deze onderdelen. Het platform en de
66kV-interlinkkabel op zee zijn dan ook geen centraal onderdeel van deze IEA en de hierna volgende
hoofdstukken per thema. De milieueffecten van deze onderdelen zijn wel onderzocht in het
milieueffectrapport fase 1. Hierna is een korte weergave van de resultaten hiervan opgenomen.
De belangrijkste effecten van het platform en de 66kV-interlinkkabel spitsen zich toe op de criteria
Wnb-soortenbescherming (Wet natuurbescherming), invloed op Natura 2000-gebieden, invloed op
criteria uit de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) (allen natuur), dynamiek zeebodem (bodem en
water), bekende archeologische waarden (Archeologie) en niet gesprongen explosieven (NGE) en
kabels en (buis)leidingen (beide Leefomgeving, ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties). Op de
overige aspecten of criteria vinden geen of zeer beperkte effecten plaats. Dit is te zien in de
onderstaande tabel met de milieueffecten.
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Tabel 1-1 Effectscores platform IJmuiden Ver Alpha en de 66kV-interlinkkabel (0) is geen-zeer beperkt
negatief effect, (0/-) is licht negatief effect, (- -) is een zeer negatief effect
Aspect

Deelaspect / criterium

Platform IJmuiden Ver Alpha
en 66kV-interlinkkabel

Bodem & water op zee en
grote wateren

Lengte tracé Noordzeebodem (km)
Dynamiek zeebodem
Aanwezigheid slibrijke afzettingen & veen
Lokale verstoring en verandering van de zeebodem door fundering platform
Lokale opwarming van het zeewater
Invloed op Natura 2000-gebieden
Invloed op KRM-criteria (Kaderrichtlijn Mariene Strategie)
Invloed op KRW-criteria (Kaderrichtlijn Water)
Invloed op beschermde soorten
Bekende archeologische waarden
Verwachte archeologische waarden
Delfstoffen (Aardwarmte, olie- en gaswinning)
Niet gesprongen explosieven (NGE)
Kabels, leidingen en spoor- en weginfrastructuur

12 km / 1 ha

Natuur op zee en grote
wateren

Archeologie op zee en grote
wateren
Ruimtegebruik & overige
gebruiksfuncties op zee en
grote wateren

0/
Kennisleemte
0/
0/
0/
0/
0
-0
0
0
0/
0

Bodem en Water op zee en grote wateren
De aanleg van het platform en de 66kV-interlinkkabel op zee geven een licht negatief (0/-) effect
voor Bodem en Water op zee en grote wateren. De bodem is in dit deel niet zo dynamisch en de
totale oppervlakte die wordt verstoord is gering. Er is op dat deel van de Noordzeebodem weinig
bekend over voorkomen van slibrijke afzettingen en veen. Dit komt omdat hier nog geen
onderzoeken hebben plaatsgevonden in het verleden. Dit heeft geen invloed op de besluitvorming
omdat er sprake is van één alternatief en het vooral invloed heeft op de aanleg.
Het volume warm water vanaf het platform dat gemengd wordt met het koelere zeewater is maar
een fractie van het totale volume. Vermenging met het koelere zeewater betekent dat de
temperatuur niet tot nauwelijks zal stijgen en onder de 1oc zal blijven in de nabije omgeving (straal
van één km), de beoordeling is daarom licht negatief (0/-). Het aanbrengen van de funderingen, met
inbegrip van de bestorting van de zeebodem, leidt tot een verandering van de zeebodem. Het
betreft hier om een zeer gering gebied van circa 1,0 ha, de beoordeling is daarom licht negatief (0/-).
Natuur op zee en grote wateren
Het platform is licht negatief (0/-) beoordeeld in het kader van de gebiedsbescherming, omdat de
aanleg hiervan kunnen leiden tot onderwaterverstoring van dieren. Deze verstoring is tijdelijk
(aanlegfase) en zeer lokaal van aard en wordt daarom licht negatief (0/-) beoordeeld.
De aanleg van de 66kV-interlinkkabel kan leiden tot onderwaterverstoring en vertroebeling. Gezien
de ligging van de kabel en de relatief korte lengte zullen geen van deze verstoringsfactoren tot een
negatief effect leiden op Natura 2000-gebied en wordt daarom als licht negatief (0/-) beoordeeld.
Door de ligging van het platform en de 66kV-interlinkkabel in de nabijheid van de Bruine Bank, is de
aanleg zeer negatief (- -) beoordeeld in het kader van de soortbescherming. De kans op verstoring
van gevoelige vogels tijdens de rui is reëel.
In het licht van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) heeft het platform mogelijk effecten door
habitataantasting en verstoring onder water. Beide effecten zijn tijdelijk van aard en versterken
elkaar niet. De 66kV-interlinkkabel heeft ook mogelijke effecten door vertroebeling en sedimentatie,
en elektromagnetische velden. Maar ook hiervoor geldt dat alle effecten dusdanig klein of tijdelijk
zijn dat deze niet optellen.
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In de Noordzeekustzone gelden de chemische Kaderrichtlijn Water (KRW)-doelen tot 12 nautische
mijl uit de kust. De ecologische KRW-doelen gelden tot 1 nautische mijl uit de kust. Hierdoor liggen
het platform en de 66kV-interlinkkabel zodanig ver bij KRW-lichamen vandaan dat er van effecten
geen sprake is en daarom neutraal (0) zijn beoordeeld.
Archeologie op zee en grote wateren
Voor het platform IJmuiden Ver Alpha, is in het midden/zuidelijk deel van windenergiegebied
IJmuiden Ver een zoekgebied gedefinieerd. Hier is één bekend scheeps- of vliegtuigwrak van
archeologische waarde aanwezig. Het effect is neutraal (0). De 66kV-interlinkkabel loopt van het
platform IJmuiden Ver Alpha naar platform IJmuiden Ver Beta. Hier zijn geen bekende scheeps- of
vliegtuigwrakken van archeologische waarde aanwezig. Het effect is neutraal (0).
Het platform wordt gebouwd op een stalen draagconstructie (jacket) of op een gravity based
structure.10 Laatstgenoemde methode heeft minder impact op de bodem (gaat minder diep), maar
neemt wel meer ruimte (oppervlakte) in beslag dan de stalen draagconstructie. De aantasting
verwachte waarden is in beide gevallen beperkt. Het platform ligt geheel in een zone met een lage
verwachting op archeologische waarden. Het effect is neutraal beoordeeld (0). De 66 kV
interlinkkabel heeft een relatief korte lengte (ca. 12 km) en ligt over de totale lengte in een zone met
een lage verwachting op archeologische waarden. Het effect is neutraal beoordeeld (0).
Overige gebruiksfuncties en ruimtegebruik op zee en grote wateren
Het zoekgebied voor platform IJmuiden Ver Alpha en de 66kV-interlinkkabel liggen niet in een
gebied met exploratie- of winningsvergunning voor olie en gas. Er zijn geen actieve
mijnbouwplatforms in de directe omgeving waarbij de obstakelvrije zone van 5 nautische mijl (NM)
het zoekgebied van het platform overlappen. Daarnaast is er geen overlap met actieve gasvelden.
Geconcludeerd wordt dat het platform IJmuiden Ver Alpha geen effect heeft op het deelaspect olieen gaswinning (score 0).
Door het uiterste noordelijke gedeelte van het zoekgebied voor het platform IJmuiden Ver Alpha
loopt ͋͋Σ ζΊΖζΜ͋Ί͇ΊΣͽ ͋χ ͇͋ νχ̯χϢν ·ϭ͋ιΜ̯χ͋Σ͛. De 66kV-interlinkkabel kruist ook deze leiding.
Vanwege het feit dat de aanwezige pijpleiding verlaten is, wordt het aspect kabels, leidingen en
spoor- en weginfrastructuur neutraal (0) beoordeeld. Het platform IJmuiden Ver Alpha en de 66kV
interlinkkabel liggen in een verdacht gebied voor NGE. Hoofdsoorten NGE die hier kunnen worden
̯̯Σͽ͋χιΪ͕͕͋Σ ϹΊΖΣ ̯͕Ϯ͋ιζϢΣΊχΊ͋ (ϭ̯Σ ̯ΜΜ͋ Ι̯ΜΊ̼͋ιν) ͋Σ ΪΣ͇͋ιϮ̯χ͋ιϢΣΊχΊ͋ (χΪιζ͇͋Ϊ͛ν ͋Σ Ϲ͋͋ΊΖΣ͋Σ)΅
Hiermee vormt NGE een beperkt risico en wordt dit licht negatief (0/-) beoordeeld.

1.7 Leeswijzer IEA
In navolgende hoofdstukken staat voor verschiΜΜ͋Σ͇͋ χ·̯͋͛ν ̼͋ν̽·ι͋ϭ͋Σ Ϯ̯χ ·͕͕͋͋̽χ͋Σ͛ ϹΊΖΣ ϭ̯Σ ͇͋
alternatieven voor het tracé op zee, de locaties voor de converterstations en het tracé op land. In hoofdstuk 2
staan de effecten beschreven binnen het thema Milieu. In hoofdstuk 3 staan effecten beschreven binnen het
thema Omgeving. In hoofdstuk 4 staan effecten beschreven binnen het thema Techniek. In hoofdstuk 5 staan
effecten beschreven binnen het thema Kosten. De IEA sluit af met hoofdstuk 6 over toekomstvastheid. Het
platform en de 66kV-interlinkkabel maken geen onderdeel uit van deze hoofdstukken.

10

Gravity based structure: relatief zware en massieve constructie die met een vlakke onderzijde op de zeebodem rust,
waarbij de stabiliteit van het platform wordt gewaarborgd door haar eigen gewicht.
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2 Thema Milieu
2.1 Aanpak Thema Milieu
De onderstaande informatie is gebaseerd op de conclusies uit het milieueffectrapport (MER) fase 1.
In het MER fase 1 staat de uitgebreide beschrijving van de conclusies en onderzoeken. In paragraaf
2.2 staat eerst een overzichtstabel met de effectscores van alle tracéalternatieven en in en paragraaf
2.2.7 van de locaties voor het converterstation. Onder de tabellen wordt de effectbeoordeling
toegelicht. De tracéalternatieven zijn beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie. De
referentiesituatie omvat de huidige situatie inclusief de autonome ontwikkelingen11 in het
studiegebied indien Net op zee IJmuiden Ver Alpha niet gerealiseerd wordt. Een overzicht van de
tracéalternatieven staat in paragraaf 1.3 van het voorgaande hoofdstuk van deze IEA.

11

Autonome ontwikkelingen zijn op zichzelf staande ontwikkelingen die een verandering in hetzelfde gebied tot gevolg
hebben, die onafhankelijk van het voornemen Net op zee IJmuiden Ver Alpha plaatsvinden en waarover al een besluit is
genomen, bijvoorbeeld ruimtelijk plan vastgesteld of vergunning verleend dan wel over de uitvoering ervan voldoende
zekerheid bestaat.
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2.2 Milieueffectbeoordeling alternatieven
2.2.1 Conclusietabellen tracéalternatieven
In Tabel 2-1 staan de scores van de effectbeoordeling voor de tracéalternatieven op zee en grote
wateren. In Tabel 2-2 staan de scores van de effectbeoordeling ter plaatse van de passage van de
Veerse Gatdam (BSL-2) en de Haringvlietdam (GT-1). In Tabel 2-3 staan de scores van de
effectbeoordeling voor de tracéalternatieven op land.
In de volgende paragrafen wordt per tracéalternatief een toelichting op de effectbeoordeling
gegeven. De onderstaande effectbeoordeling is ten opzichte van de referentiesituatie.
Tabel 2-1 Conclusietabel tracéalternatieven op zee en grote wateren
Aspect

Deelaspect

BSL-1
1A

Bodem en Water op
zee en grote wateren

Natuur op zee en
grote wateren

Natuur op land

Lengte tracé zeebodem (km)
Dynamiek zeebodem
Aanwezigheid slibrijke afzettingen&veen
Dynamiek Voordelta
Dynamiek grote wateren
Wnb gebiedsbescherming

188km

Wnb soortenbescherming

BSL-2
1B

2A

192km

156km

GT-1
2B

1A

1B

163km

197km

202km

----

-0/
0
--

--
0/
---

--

--

Kaderrichtlijn Mariene Strategie

-

-

-

Kaderrichtlijn Water

--

-

--

Natura 2000 excl. bemesting / verzuring

-

-

-

Natura 2000n incl. bemesting / verzuring

--

--

--

Natuurnetwerk Nederland

0

0/

0/

Beschermde soorten

-

0/

-

Archeologie op zee en
grote wateren

Bekende waarden

--

Verwachte waarden

-

Ruimtegebruik en
overige Gebruiks
functies op zee en
grote wateren

Munitiestortgebied. & militaire activiteit.

0

0/
-

0/

0

-

--

--

-

0/

0

Baggerstort

-

0/

0

Delfstoffen (aardwarmte, olie- en
gaswinning)

0

0

0

Visserij en aquacultuur

0/

0/

0

Zand- en schelpenwinning

0/

Scheepvaart

--

Niet gesprongen explosieven
Kabels, leidingen en spoor- en weginfra
Windenergiegebieden op zee
Recreatie en toerisme

--

-

0/

-

-

--

-

-

-

0/

-

0

0

0

0/

-

0/
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Tabel 2-2 Conclusietabel tracés op land Veerse Gatdam en Haringvlietdam
Aspect

Deelaspect

Bodem en
Water op land

Natuur land

Landschap en
cultuurhistorie
Archeologie op
land
Leefomgeving,
Ruimtegebruik
en overige
Gebruiks
functies op
land

BSL-1 (via
Westerschelde)*

BSL-2 (kruising Veerse
Gatdam)
Midden
Oost

GT-1 (kruising
Haringvlietdam)
Midden
Noord

Verandering bodemsamenstelling
Verandering bodemkwaliteit
Zetting
Verandering grondwaterkwaliteit
Verandering grondwaterstand
Verandering oppervlaktewaterkwal.
Natura 2000- gebieden excl.
bemesting / verzuring
Natura 2000-gebieden incl.
bemesting / verzuring
Natuurnetwerk Nederland

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

0
0
0
0

0
0
0

n.v.t.

0/

--

0

0/

Beschermde soorten

n.v.t.

-

--

0

-

Invloed op samenhang tussen
specifieke element. & hun context
Invloed op aardkundige waarden
Bekende waarden
Verwachte waarden
Olie-, gaswinning en aardwarmte
Primaire waterkering
Niet gesprongen explosieven
Kabels en leidingen
Invloed op ruimtelijke functies
Invloed op leefomgeving
Recreatie en toerisme

n.v.t.

0

-

0

0
0

-

0/
-

0

0

-

0

-

--

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

--

0

0
0
0
n.v.t.

0
0
0
n.v.t

n.v.t.
n.v.t.
0

n.v.t.

n.v.t
0/
0/
0/
0/

n.v.t.
-n.v.t.
0/
0/

0
0

0/
0/

*Borssele 1 (via Westerschelde) heeft geen kruising met een dam
Tabel 2-3 Conclusietabel tracéalternatieven op land
Aspect

Deelaspect

BSL-1 (via Wes
terschelde)*

Bodem en
Water op land

Verandering bodemsamenstelling
Verandering bodemkwaliteit
Zetting
Verandering grondwaterkwaliteit
Verandering grondwaterstand
Verandering oppervlaktewaterkwaliteit
Natura 2000- gebieden excl. bemesting / verzuring
Natura 2000-gebieden incl. bemesting / verzuring
Natuurnetwerk Nederland
Beschermde soorten
Invloed op samenhang tussen specifieke
elementen en hun context
Invloed op aardkundige waarden
Bekende waarden
Verwachte waarden
Olie-, gaswinning en aardwarmte
Primaire waterkering
Niet gesprongen explosieven
Kabels en leidingen
Invloed op ruimtelijke functies

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Invloed op leefomgeving
Recreatie en toerisme

n.v.t.
n.v.t.

BSL-2 (tracés ten zuiden
Veerse Meer)
West

Natuur land

Landschap en
cultuurhistorie
Archeologie op
land
Leefomgeving,
Ruimtegebruik
en overige
Gebruiks
functies op land

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Midden

GT-1*

Oost

-

0
0
-0
0/
0/
----

---

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

0

-

0/

n.v.t.

0

0
0/
0
0/
-

0/

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

-

-

0/

0/

*Tracéalternatieven Borssele-1 (via Westerschelde) en Geertruidenberg-1 hebben geen landtracé (behalve de DC- en ACtracés bij de locaties voor het converterstation, zie voor de beoordeling Tabel 2-4).
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2.2.2 Beschrijving effecten tracéalternatief naar Borssele via de Westerschelde (BSL-1)

Figuur 2-1 Alternatief Borssele naar de Westerschelde (BSL-1)

2.2.2.1 Effectbeoordeling op zee en grote wateren
Bodem en Water op zee en grote wateren
Tracévarianten BSL-1A en BSL-1B doorkruisen een dynamische zeebodem die bestaat uit zandgolven
over meer dan 60 km lengte. De beoordeling van dit deelaspect is zeer negatief (- -), omdat mogelijk
over een grote lengte de kabel dieper moet worden ingegraven.
De Voordelta van de Westerschelde is dynamisch, de beoordeling van het deelaspect is negatief (-).
Dat betekent dat de kabels mogelijk blootspoelen en dus dieper moeten worden begraven. De
Westerschelde zelf is zeer dynamisch, de beoordeling van het deelaspect is zeer negatief (- -).
Over de aanwezigheid van slibrijke afzettingen en veen is weinig bekend in de Noordzeebodem. Dit
komt doordat er weinig boringen zijn gezet in de ondergrond van de Noordzeebodem. Van de
Westerschelde en de Voordelta zijn meer gegevens bekend en bestaat de mogelijkheid op
aantreffen van deze lagen binnen de dominante zanderige afzettingen. Voor alternatief BSL-1 is dit
met de beschikbare informatie beoordeeld als negatief (-).
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Natuur op zee en grote wateren
Voor tracéalternatief BSL-1 geldt dat de beoordeling zeer negatief (- -) is voor de deelaspecten
gebiedsbescherming en soortenbescherming. Door de lengte en ligging van het tracéalternatief is de
kans aanwezig op zeer negatieve effecten op bijvoorbeeld foeragerende (voedsel verzamelende)
vogels in het broedseizoen of remming van de primaire productie12. Hoewel tracéalternatief BSL-1
net zo negatief is beoordeeld als de andere alternatieven (BSL-2 en GT-1), heeft BSL-1 door een
ligging dwars door de Bruine Bank met een zwaarder negatief effect op instandhoudingsdoelen13 van
Natura 2000-gebieden. Voor tracéalternatief BSL-1 geldt habitataantasting ook als risicofactor. Door
de druk op het Westerscheldesysteem is de kans aanwezig dat er een zeer negatief effect optreedt.
Voor het deelaspect Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) zijn alle tracéalternatieven hetzelfde
beoordeeld. Door de lengte en ligging van tracéalternatief BSL-1 is er sprake van een negatief effect
door vertroebeling en sedimentatie (-).
Tracéalternatief BSL-1 heeft negatieve effecten op twee Kaderrichtlijn Water (KRW)-lichamen:
• Zeeuwse kust – macrofauna en fytoplankton;
• Westerschelde – macrofauna, overige waterflora, vis en fytoplankton.
Met name op de Westerschelde zijn er mogelijke zeer negatieve effecten op migrerende vissen door
elektromagnetische velden (uitgegaan van ongebundelde ligging). Daarom is het effect voor het
deelaspect KRW zeer negatief (- -) beoordeeld.
Natuur op land
De tracévarianten via de Westerschelde (BSL-1A en BSL-1B) hebben geen kruising met grote
dammen en vrijwel geen effecten die natuur op land bereiken. De beoordeling van effecten op
landnatuur is dus op veel punten neutraal (0). De verwachting is dat alleen een zeer kleine verstoring
kan optreden op beschermde soorten en mogelijk een tijdelijke verstoring op broedvogels van het
Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. De beoordeling hiervan is negatief (-) voor Natura
2000-gebieden en beschermde soorten.
Archeologie
De tracévarianten (BSL-1A en BSL-1B) kruisen meer dan tien scheepswrakken, waardoor ze beide
zeer negatief (- -) zijn beoordeeld voor het deelaspect bekende waarden. Voor het deelaspect
verwachte waarden zijn beide varianten ook negatief (-) beoordeeld omdat ze liggen in gebieden
met een relatief hoge kans op aantreffen van archeologische waarden.
Ruimtegebruik en overige Gebruiksfuncties op zee en grote wateren
Beide varianten kennen een zeer negatieve (- -) beoordeling door de kruising van drukke en
complexe scheepvaartroutes, waaronder de Eurogeul en de Westerschelde, een van de drukste
scheepvaartroutes ter wereld. Daarnaast hebben beide varianten een zeer hoge kans (- -) op
aantreffen van niet gesprongen explosieven (NGE). Beide kruisen daarnaast een baggerstortlocatie
in de Westerschelde, waardoor ze negatief (-) zijn beoordeeld op het aspect baggerstort. Het kruisen

12

De groei van organismen die zonlicht gebruiken om energie vast te leggen in de vorm van organische verbindingen wordt
primaire productie genoemd. De primaire productie is de basis van alle leven in zee. Voorbeelden zijn algen.
13 Voor elk Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor alle beschermde soorten en habitats
(leefgebied) die daar in niet-verwaarloosbare hoeveelheden aanwezig zijn. Per soort of habitat is aangegeven of behoud
van de huidige aantallen/arealen voldoende is of een uitbreiding of een verbetering nodig is.
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van zowel een groot aantal kabels en leidingen als complexe situaties van kabels en leidingen
resulteert ook in een negatieve (-) beoordeling.
Variant BSL-1B kruist de veiligheidszone van een munitiestortgebied en daarnaast militair
oefengebied. Dit betekent een negatieve (-) beoordeling voor BSL-1B op het deelaspect
munitiestortgebieden en militaire activiteiten. BSL- 1A kruist geen munitiestortgebieden of gebieden
met militaire activiteiten en is daarom neutraal (0) beoordeeld op dit aspect.
Het deelaspect recreatie is voor beiden licht negatief (0/-) beoordeeld door vertroebeling in de
Westerschelde die nadelig kan zijn voor duiksport en door mogelijke effecten op recreatievaart
tijdens de aanleg. Naast recreatie zijn ook de ligging binnen prioritair zandwingebied met een
beperkte hoeveelheid zanddikte licht negatief (0/-) beoordeeld. Bij de aanlanding van
tracéalternatief BSL-1 via de Westerschelde moeten mogelijk vaste netten en fuiken voor de staande
visserij tijdelijk worden weggehaald voor de aanleg van de kabels. Dit resulteert in een licht
negatieve (0/-) beoordeling op het aspect visserij en aquacultuur in de Westerschelde.

2.2.3 Beschrijving effecten tracéalternatief naar Borssele via het Veerse Meer (BSL-2)

Figuur 2-2 Alternatief naar Borssele via het Veerse Meer (BSL-2)
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2.2.3.1 Effectbeoordeling op zee en grote wateren
Bodem en Water op zee en grote wateren
Beide varianten (BSL-2A en BSL-2B) doorkruisen een dynamische zeebodem die bestaat uit
zandgolven over meer dan 60 km lengte. De beoordeling van het deelaspect is zeer negatief (- -),
omdat mogelijk over een grote lengte de kabel dieper moet worden ingegraven.
De Voordelta bij het Veerse Meer is licht dynamisch, dat betekent dat de kabels mogelijk
blootspoelen en dieper moeten worden begraven. De beoordeling van het deelaspect is licht
negatief (0/-). Het Veerse Meer heeft niet tot nauwelijks dynamiek sinds de afsluiting van het meer.
De beoordeling van het deelaspect is neutraal (0).
Voor tracévarianten BSL-2A en BSL-2B bestaat de mogelijkheid op het aantreffen van slibrijke
afzettingen en veen op een deel van het tracé, met name in de Voordelta en grote wateren. Voor de
Noordzee is minder informatie beschikbaar (leemte in kennis). Beide varianten BSL-2A en BSL-2B zijn
negatief (-) beoordeeld op het deelaspect.
Natuur op zee en grote wateren
Voor BSL-2 geldt dat de beoordeling zeer negatief (- -) is voor de deelaspecten gebiedsbescherming
en soortenbescherming. Door de lengte en ligging van het tracé is de kans aanwezig op (zeer)
negatieve effecten op bijvoorbeeld foeragerende (voedsel verzamelende) vogels in het broedseizoen
of op de remming van de voedselproductie voor dieren op zee.
Voor het deelaspect Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) is er sprake van een negatief effect door
vertroebeling en sedimentatie (-).
Tracéalternatief BSL-2 heeft negatieve effecten op twee Kaderrichtlijn Water (KRW)-lichamen:
• Zeeuwse kust – macrofauna en fytoplankton;
• Veerse Meer – macrofauna, overige waterflora en fytoplankton.
Tracéalternatief BSL-2 heeft met name op het Veerse Meer mogelijk negatieve effecten door
vertroebeling van het water en neerslag van slib op de bodem, effect op trekvissen door
elektromagnetische velden (vooral bij ongebundelde ligging) en aantasting van leefgebied. Daarom
is het effect voor het deelaspect Kader Richtlijn Water negatief (-) beoordeeld.
Natuur op land
BSL-2 heeft tijdens de aanleg op zee en grote wateren effecten die kunnen reiken tot Natuur op
land. Het tracéalternatief loopt geheel door het Natura 2000-gebied Veerse Meer, dat ook
onderdeel is van Natuurnetwerk Zeeland. Effecten op natuur op land zijn alleen aanwezig in de vorm
van verstoring van vogels, de beoordeling is daarom negatief (-) voor Natura 2000-gebieden op land.
Effecten van verstoring op kenmerkende soorten van NNZ beheertypen zullen geen merkbaar effect
veroorzaken en zijn beoordeeld als licht negatief (0/-).
Archeologie op zee en grote wateren
Beide varianten (BSL-2A en BSL-2B) kruisen enkele scheepswrakken. De beoordeling is licht negatief
(0/-). Voor het criterium verwachte archeologische waarden is BSL-2A negatief (-) beoordeeld omdat
een aanzienlijk deel door een zone met middelhoge verwachting loopt en BSL-2B zeer negatief (- -)
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omdat het een klein deel door een zone met hoge en een aanzienlijk deel door een zone met
middelhoge verwachting loopt.
Ruimtegebruik en overige Gebruiksfuncties op zee en grote wateren
De varianten van het tracéalternatief BSL-2 ΪΣ͇͋ιν̽·͋Ί͇͋Σ ϹΊ̽· Ϊζ χϮ͋͋ ͇͋͋Μ̯νζ͋̽χ͋Σ΄ ·ϢΣΊχΊ͋νχΪιχ
ͽ̼͋Ί͇͋͋Σ ͋Σ ΊΜΊχ̯Ίι͋ ̯̽χΊϭΊχ͋Ίχ͋Σ͛ ͋Σ ·Ϲ̯Σ͇- ͋Σ ν̽·͋Μζ͋ΣϮΊΣΣΊΣͽ͛΅ ΠΪΪι ̼͋Ί͇͋ Ίν ϭ̯ιΊ̯Σt BSL-2A
negatiever beoordeeld.
BSL-2A is zeer negatief (- -) beoordeeld door de ligging in vergund zandwingebied14 en de
aanwezigheid van een dik zandpakket. Variant BSL-2B ligt niet binnen vergund zandwingebied, maar
gaat door de reserveringszone voor zandwinning. Het tracé ligt daarbij niet binnen een corridor voor
kabels en leidingen, waardoor er potentieel zandwingebied met een dik pakket zand versnipperd
wordt. Dit resulteert in een negatieve beoordeling (-).
Behalve het aspect zand- en schelpenwinning onderscheiden de twee varianten van tracéalternatief
BSL-2 zich verder op het aspect munitiestortgebieden en militaire activiteiten. Variant BSL-2B kruist
het oefengebied Westgat NB6 voor het leggen en vegen van mijnen. BSL-2B is daarom licht negatief
(0/-) beoordeeld. BSL-2A kruist geen militair oefengebied, maar wel een veiligheidszone (3 NM) van
een munitiestortgebied en is daarom negatief (-) beoordeeld op dit aspect.
Voor de overige deelaspecten zit er geen verschil in beoordeling tussen de varianten BSL-2A en BSL
2B. Beide varianten kruisen scheepvaartroutes op de Noordzee, waaronder de drukbevaren
Eurogeul, en een vooral voor passagiersbinnenvaart belangrijke route door het Veerse Meer.
Daardoor zijn beide varianten negatief (-) op het deelaspect scheepvaart beoordeeld. Het deelaspect
recreatie heeft voor beide varianten een negatieve beoordeling (-) door mogelijke effecten op
recreatievaart en watersporters tijdens de aanleg, aangezien de grote drukte van watersporters en
recreatievaart op het Veerse Meer. Dit kan worden voorkomen door buiten het recreatieseizoen te
werken. Daarnaast kan er door de aanleg van de kabels vertroebeling ontstaan die mogelijk nadelig
is voor duiksport. Beide varianten hebben een hoge kans op aantreffen van niet gesprongen
explosieven (NGE) en zijn ook op dit deelaspect negatief (-) beoordeeld.
Raakvlakken van de onderhoudszones van het tracé met baggerstortlocaties resulteren in een licht
negatieve (0/-) beoordeling van beide tracévarianten. Het kruisen van kabels en leidingen betreft
een beperkt aantal kruisingen die niet complex zijn en is daarom licht negatief (0/-) beoordeeld.
Voor de aanleg van de kabels van tracéalternatief BSL-2 via het Veerse Meer moeten mogelijk fuiken
voor de visserij tijdelijk worden weggehaald. Daarnaast heeft vertroebeling tijdens de aanleg
mogelijk een tijdelijke licht negatief effect op oesterpercelen. Samen resulteert dit in een licht
negatieve (0/-) beoordeling van tracéalternatief BSL-2 op het aspect visserij en aquacultuur.

2.2.3.2 Tracévarianten Veerse Gatdam (beoordelingskader land)
Ter plekke van de kruising met de Veerse Gatdam zijn er voor het tracéalternatief Borssele via het
Veerse Meer (BSL-2) twee varianten: een kruising in het midden onder de Veerse Gatdam van strand
naar water (Midden), en een kruising aan de oostkant onder de Veerse Gatdam van strand naar
strand (Oost).

14

Deze ligging in vergund zandwingebied nader is onderzocht en er zijn optimalisaties voor ontwikkeld om dit te vermijden,
zie paragraaf 2.2.7

Net op zee IJmuiden Ver Alpha - Integrale Effectenanalyse – Definitief

32

Bodem en Water op land
Bij de kruising met de Veerse Gatdam is variant Midden voor alle deelaspecten van Bodem en Water
op land neutraal (0) beoordeeld. Het tracé doet geen land aan. Variant Oost is negatief (-)
beoordeeld op het deelaspect verandering grondwaterstand. Deze verandering is tijdelijk van aard
en de omvang is afhankelijk van de gehanteerde methode. De overige deelaspecten zijn neutraal (0)
beoordeeld omdat er weinig tot geen effecten zijn.
Natuur op land
Bij de tracévarianten voor de kruising van de Veerse Gatdam zijn er tijdelijke verstorende effecten te
verwachten op de instandhoudingsdoelsoorten van het Natura 2000-gebied Veerse Meer, de
beoordeling is negatief (-). Bij het kruisen van de Veerse Gatdam aan de oostzijde liggen de in- en/of
uittredepunten van boringen in Natuurnetwerk Zeeland. Omdat hier ook opgaande beplanting moet
worden verwijderd, treden voor de deelaspecten NNN en beschermde soorten zeer negatieve (- -)
effecten op. De variant Midden wordt onder de Veerse Gatdam doorgeboord. Er zijn minder
effecten op natuurwaarden op land te verwachten, omdat deze kruising niet in Natuurnetwerk
Zeeland (0/-) ligt en minder effect heeft op beschermde soorten (-).

Stikstofdepositie (vermesting en verzuring)
Voor alle tracéalternatieven en varianten en locaties voor het converterstation voor Net op zee IJmuiden Ver
Alpha is er sprake van tijdelijke stikstofdepositie tijdens aanleg. In de Kamerbrief van 16 december 2019* is
opgenomen dat er een programma komt voor duurzame energieprojecten. Duurzame energieprojecten
hebben een (relatief) kleine, tijdelijke stikstofuitstoot en -depositie bij aanleg, maar dragen na realisatie juist
langdurig en structureel bij aan stikstofreductie. Door deze projecten te bundelen in een programma kan
een structurele stikstofreductie worden gerealiseerd. Met dit programma kunnen individuele projecten
leunen op de beoordeling die op het niveau van het totale programma is gemaakt voor de totale
stikstofdepositie. Het is momenteel niet bekend wanneer dit programma gereed is. Indien dit programma op
het moment van de aanvraag van de vergunning Wet natuurbescherming en het vaststellen van het
inpassingsplan niet in werking is, wordt het volgende gedaan: voor het individuele project Net op zee
IJmuiden Ver Alpha wordt een Passende Beoordeling met ecologische onderbouwing opgesteld. Deze
Passende Beoordeling vindt dan parallel plaats aan het opstellen van het programma. Als uit de Passende
Beoordeling blijkt dat -ook met mitigerende maatregelen- significant negatieve effecten niet (volledig)
uitgesloten kunnen worden, zal gezocht worden naar oplossingen om de effecten te niet te doen of te
compenseren (middels salderen of een ADC-toets).
* https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/16/voortgang-aanpak
stikstofproblematiek

Landschap en cultuurhistorie
In het water en op het strand zijn geen landschappelijke of cultuurhistorisch waardevolle elementen
aanwezig. Voor variant Midden zijn daarom geen effecten te verwachten (boring van strand naar
water). Variant Midden is neutraal (0) beoordeeld.
Variant Oost loopt via het voormalige buitendijkse gebied (Schotsman/Ruiterplaat). Afhankelijk van
de grootte van het werkterrein moeten er voor variant Oost opgaande beplantingen (haagbeuken
en essenbos) worden gekapt. De opgaande beplanting kan ter plaatse van het kabeltracé niet meer
terugkomen. Voor de werkterreinen is het effect weliswaar tijdelijk maar hergroei duurt jaren.
Variant oost is vanwege de aantasting van de opgaande beplanting negatief (-) beoordeeld.
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Archeologie op land
Voor beide tracévarianten die de Veerse Gatdam kruisen, geldt dat er geen bekende archeologische
waarden (vindplaatsen of AMK-terreinen) aanwezig zijn en dat ze liggen in gebieden zonder
archeologische verwachting, of met een lage archeologische verwachting. Beide tracévarianten zijn
als neutraal (0) beoordeeld.
Leefomgeving, Ruimtegebruik en overige Gebruiksfuncties
Beide varianten hebben een licht negatieve (0/-) beoordeling op de meeste deelaspecten binnen
Leefomgeving, Ruimtegebruik en overige Gebruiksfuncties. Beide kruisen een complexe primaire
waterkering (Veerse Gatdam), dit is negatief (-) beoordeeld. Beide varianten worden licht negatief
(0/-) beoordeeld op het deelaspect kruising van kabels en leidingen omdat er relatief weinig
kruisingen met kabels en leidingen zijn. Invloed op ruimtelijke functies is bij zowel Midden als Oost
licht negatief (0/-) beoordeeld, ondanks de negatieve (-) beoordeling op het deelaspect risicovolle
inrichtingen. Het effect van het kruisen van de 800-meter contour rondom risicovolle inrichtingen
betreft echter een effect op de kabel en geen effect op ruimtelijke functies. Het deelaspect invloed
op de leefomgeving is bij beide varianten licht negatief (0/-) beoordeeld omdat niet kan worden
uitgesloten dat er een tijdelijk effect is op verkeersveiligheid als gevolg van toename van vervoer van
zwaar materiaal. Het aspect recreatie en toerisme is bij varianten Midden en Oost licht negatief (0/-)
beoordeeld vanwege de aanwezigheid van strandrecreatie en toerisme op land nabij het werkterrein
van de boring.
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2.2.3.3 Tracévarianten op land ten zuiden van het Veerse Meer
Ten zuiden van het Veerse Meer zijn er drie tracévarianten op land: West, Midden en Oost. Deze
varianten lopen vanaf de aanlanding vanuit het Veerse Meer tot het punt waar het tracé opsplitst
naar de verschillende locaties voor het converterstation. Deze splitsing ligt ter hoogte van het
converterstation aan de Liechtensteinweg. De rest van de tracés richting de verschillende locaties
voor het converterstation worden beschreven in paragraaf 2.2.7.

Figuur 2-3 Tracévarianten op land ten zuiden van het Veerse Meer
Bodem en Water op land
Alle tracévarianten hebben een zeer negatieve score (- -) door het risico op zetting met mogelijk
invloed op zettingsgevoelige objecten (gebouwen / infrastructuur) in de omgeving. De potentiële
effecten zijn ook permanent. Alle varianten hebben ook een negatief effect (-) op de
grondwaterstand. Dit is tijdelijk van aard en de gevolgen voor de gebruiksfuncties zijn ook
afhankelijk van het seizoen en de duur van de bemaling. De overige deelaspecten zijn neutraal (0)
beoordeeld omdat er weinig tot geen effecten zijn.
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Natuur op land
Voor Natura 2000 scoren de drie varianten gelijk wanneer stikstofdepositie niet mee wordt
genomen, namelijk licht negatief (0/-). De tracévarianten Midden en Oost lopen langs of naast als
NNN-begrensde gebieden zoals de Sloekreek en De Piet en zijn als zeer negatief beoordeeld (- -). De
beheertypen die hierin voorkomen zijn gevoelig voor mechanische effecten en verdroging.
Daarnaast is in deze gebieden geschikt leefgebied aanwezig van beschermde soorten, wat ook
aangetast kan worden door de werkzaamheden, waardoor ook in dat kader de beoordeling voor de
varianten Midden en Oost zeer negatief is. Van de drie varianten heeft de variant West het minste
effect op natuur, en is voor zowel NNZ als beschermde soorten beoordeeld als negatief (-).
Landschap en cultuurhistorie
Voor variant West zijn geen effecten op landschap en cultuurhistorie te verwachten. Deze variant is
neutraal (0) beoordeeld.
Variant Oost is zowel voor de deelaspecten invloed op samenhang tussen specifieke elementen en
hun context als voor aardkundige waarden licht negatief (0/-) beoordeeld. Dit komt door de
aantasting van de kreekrestanten ten noorden van de Noord Kraaijertsedijk.
Variant Midden is vanwege de aantasting van de cultuurhistorische en landschappelijke waardevolle
restanten van de Sloekreek negatief (-) beoordeeld voor zowel invloed op samenhang tussen
specifieke elementen en hun context als aardkundige waarden. Het gaat hierbij om de context van
de Sloekreek en het aanwezige reliëf in de ondergrond.
Archeologie op land
In het ruimtebeslag van de tracévarianten bevinden zich geen bekende archeologische waarden,
waardoor ze voor dit deelaspect neutraal (0) zijn beoordeeld. Voor de verwachte archeologische
waarden geldt dat de beoordeling van de drie varianten veel op elkaar lijkt, omdat deze voor het
zuidelijke deel van het tracé dezelfde route hebben. Zo liggen ze alle drie over een gelijke lengte in
een zone met een hoge verwachtingswaarde. Alle drie de tracés zijn daarom licht negatief (0/-)
beoordeeld op het deelaspect verwachte archeologische waarden.
Leefomgeving, Ruimtegebruik en overige Gebruiksfuncties op land
Alle drie de varianten hebben een negatieve (-) beoordeling op de verschillende onderzochte
deelaspecten leefomgeving, ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties. Dit komt door de
tracélengte binnen verdacht gebied voor NGE (met name rond de kruising met de Sloedam) en het
grote aantal kruisingen met kabels, leidingen en infrastructuur (wegen en spoorwegen). Het kruisen
van landbouwareaal, de ligging over een grote lengte binnen de 700 meter-zone parallel aan
spoorwegen (afstandmaat ProRail) in het zuidelijk deel waar alle varianten samen lopen en de ligging
binnen de beschermingszone van regionale waterkeringen, resulteert bij alle drie varianten in een
negatieve (-) beoordeling op het deelaspect invloed op ruimtelijke functies.
Het onderscheid tussen ͇͋ ͇ιΊ͋ ϭ̯ιΊ̯Σχ͋Σ ϹΊχ ΊΣ ͇͋ ͇͋͋Μ̯νζ͋̽χ͋Σ ·ζιΊ̯Ίι͋ Ϯ̯χ͋ιΙ͋ιΊΣͽ͛ ͋Σ ·ι͋̽ι̯͋χΊ͋
͋Σ χΪ͋ιΊν͋͛΅ Π̯ιΊ̯Σχ͋Σ Ρ͋νχ ͋Σ ͱΊ͇͇͋Σ ΜΊͽͽ͋Σ ̼ΊΣΣ͋Σ ͇͋ ̼͋ν̽·͋ιΊΣͽνϹΪΣ͋ν ϭ̯Σ ͋͋Σ ζιΊ̯Ίι͋
waterkeringen. Dit geeft een negatieve boordeling (-). Ook de ligging direct langs het Waterpark
Veerse Meer geeft in een negatieve (-) beoordeling voor Variant West en Midden. Dit komt doordat
er tijdens de werkzaamheden geluidhinder op een groot aantal vakantiehuisjes kan optreden, er een
visuele scheiding in de vorm van bomen / beplanting ontbreekt bij variant Midden en eventueel
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fietspaden moeten worden afgezet in het geval van variant West. Variant Oost is voor het aspect
recreatie en toerisme licht negatief (0/-) beoordeeld. Dit omdat er geen tot een zeer klein effect op
recreatieve en toeristische functies op land verwacht wordt, omdat er alleen overlap is met het
natuurcompensatiegebied van de toekomstige uitbreiding van het Waterpark Veerse Meer.
Aandachtspunt bij het kruisen van ruimtelijke functies is dat de westelijke variant binnen de
veiligheidszone van windturbines ligt (langs de N254) en dat de oostelijke variant de
start/landingsbaan van vliegveld Midden-Zeeland kruist.
Geen van de varianten ligt in gebied dat is aangewezen voor olie- en gaswinning.

2.2.4 Beschrijving effecten tracéalternatief naar Geertruidenberg (GT-1)

Figuur 2-4 Tracéalternatief naar Geertruidenberg (GT-1)
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2.2.4.1 Effectbeoordeling op zee en grote wateren
Bodem en Water op zee en grote wateren
Beide varianten (GT-1A en GT-1B) doorkruisen een dynamische zeebodem bestaande uit zandgolven
over meer dan 60 km lengte. De beoordeling van het deelaspect is zeer negatief (- -) omdat mogelijk
over een grote lengte de kabel dieper moet worden ingegraven.
De Voordelta van het Haringvliet is nog dynamisch (grote kans op dieper ingraven van de kabel) en
de dynamiek neemt in het Haringvliet af; in het Haringvliet is de bodem licht dynamisch.
Tracévarianten GT-1A en GT-1B zijn negatief (-) beoordeeld op deelaspect dynamiek Voordelta en
licht negatief (0/-) op deelaspect dynamiek grote wateren.
Voor de aanwezigheid van slibrijke afzettingen en veen is weinig bekend voor de zeebodem. In de
Voordelta is er een mogelijkheid dat slibrijke afzettingen en veen worden aangetroffen. In de grote
wateren is deze kans (zeer) groot door de grote lengte van de kabels door de grote wateren. Dit
deelaspect is daarom zeer negatief (- -) beoordeeld voor beide varianten.
Natuur op zee en grote wateren
Voor tracéalternatief GT-1 geldt dat de score zeer negatief (- -) is voor de deelaspecten
gebiedsbescherming en soortenbescherming. Door de lengte en ligging van het tracé is de kans
aanwezig op (zeer) negatieve effecten op bijvoorbeeld foeragerende (voedsel verzamelende) vogels
in het broedseizoen of op de remming van de voedselproductie voor dieren op zee.
Voor het deelaspect Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) is er sprake van een negatief effect door
vertroebeling en sedimentatie (-).
De varianten GT-1A en GT-1B hebben negatieve effecten op twee Kaderrichtlijn Water (KRW)
lichamen:
• Zeeuwse kust – macrofauna en fytoplankton;
• Haringvliet – macrofauna, overige waterflora en vis.
Tracéalternatief GT-1 heeft met name op het Haringvliet mogelijk negatieve effecten door
elektromagnetische velden (vooral bij ongebundelde ligging) die migratie van vissen kunnen
verstoren. Daarom is het effect voor het deelaspect Kader Richtlijn Water zeer negatief (- -)
beoordeeld.
Natuur op land
Tracéalternatief GT-1 heeft tijdens de aanleg op zee en grote wateren effecten die kunnen reiken tot
Natuur op land. De varianten lopen door de Natura 2000-gebieden de Voordelta, Haringvliet,
Hollands Diep en de Biesbosch. Daarnaast lopen ze nabij de gebieden Voornes Duin en Duinen
Goeree & Kwade Hoek. Effecten op natuur op land bij tracéalternatieven op water zijn alleen
aanwezig in de vorm van verstoring op vogels. De beoordeling is negatief (-) voor Natura 2000 en
beschermde soorten en licht negatief (0/-) voor NNN.
Archeologie op zee en grote wateren
Variant GT-1A is licht negatief (0/-) beoordeeld op het deelaspect bekende waarden. Er worden
weliswaar een gebied met vier scheepswrakken gekruist, maar dit leidt niet tot een negatieve
beoordeling omdat de drempel voor een negatieve beoordeling hoger is dan dit aantal. Variant GT
1B is neutraal (0) beoordeeld omdat er drie scheepswrakken worden gekruist.
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Beide varianten hebben relatief veel ruimtebeslag in een zone met een hoge verwachting. Hierdoor
zijn zowel GT-1A als GT-1B zeer negatief (- -) beoordeeld op het deelaspect verwachte waarden.
Positief bij variant GT-1B is dat deze door een voormalig zandwingebied loopt. Dit is gunstig voor het
effect op archeologie, omdat aangenomen wordt dat er in dit gebied door de grondroerende
activiteiten geen (intacte) archeologische waarden meer aanwezig zijn.
Ruimtegebruik en overige Gebruiksfuncties op zee en grote wateren
Beide varianten hebben een negatieve beoordeling (-) op het aspect scheepvaart als gevolg van de
kruising van drukke en complexe scheepvaartroutes, waaronder de Eurogeul en het Slijkgat.
Daarnaast kruisen beide varianten zowel een groot aantal kabels en leidingen als complexe situaties
van kabels en leidingen en hebben een hoge kans op aantreffen van niet gesprongen explosieven
(NGE). Deze twee deelaspecten zijn daarom ook negatief (-) beoordeeld.
Beide varianten GT-1A en GT-1B kruisen zowel gebieden met een zeer beperkte hoeveelheid zand
als gebieden met dikkere zandpakketten van 6 tot 12 meter dikte. Echter, dit pakket is grotendeels
niet winbaar vanwege overige functies zoals een ankergebied. Daarom worden beide varianten van
tracéalternatief GT-1 licht negatief (0/-) beoordeeld op het aspect zand- en schelpenwinning.
Vanwege eenvoudige uitwijkmogelijkheden op zee en grote wateren worden effecten op
recreatievaart voor beide varianten als zeer beperkt beschouwd. Tijdelijke vertroebeling kan nadelig
zijn voor duikers. Samen resulteert dit in een licht negatieve (0/-) beoordeling op recreatie en
toerisme voor zowel tracévariant GT-1A als GT-1B. Het tracéalternatief GT-1 is neutraal (0)
beoordeeld op het aspect visserij en aquacultuur, doordat effecten op visserij zeer beperkt en
tijdelijk zijn en er voldoende ruimte is om uit te wijken voor de visserij.
Tracévariant GT-1B kruist een oefengebied voor mijnenvegers, mijnenjagers en mijnenleggers NB9 in
het gebied Goeree. Het lijkt dat met duidelijke afstemming over de werkzaamheden tijdens de
uitvoering er geen bezwaren worden gezien om dit gebied te kruisen. Op grond hiervan is GT-1B
neutraal (0) beoordeeld op dit aspect, ondanks de kruising van het oefengebied.

2.2.4.2 Tracévarianten Haringvlietdam (beoordelingskader land)
Ter plekke van de kruising met de Haringvlietdam zijn er voor het tracéalternatief Geertruidenberg
(GT-1) twee varianten: een kruising in het midden onder de Haringvlietdam van water naar water
(Midden), en een kruising aan de noordkant onder de Haringvlietdam van strand naar strand
(Noord).
Bodem en Water op land
Bij de kruising met de Haringvlietdam is variant Midden neutraal (0) beoordeeld voor alle
deelaspecten, het tracé doet geen land aan. Bij variant Noord is sprake van een verandering van de
grondwaterstand die als negatief (-) is beoordeeld, maar tijdelijk van aard en de omvang is
afhankelijk van de gehanteerde methode. Bij de passage van de Haringvlietdam door variant Noord
is er ook een mogelijkheid tot een verandering van de grondwaterkwaliteit. Dit is beoordeeld als
licht negatief (0/-).
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Natuur op land
Variant Noord heeft een aantal negatieve effecten. Dit gaat om verstoring van
habitatrichtlijnsoorten en (niet-)broedvogels. Variant Midden heeft niet of nauwelijks effecten (0)
omdat onder de Haringvlietdam door wordt geboord en er daarmee geen boring plaatsvindt op of
nabij het strand bij de Haringvlietdam zoals bij variant Noord. Voor het deelaspect beschermde
soorten is de beoordeling voor variant Noord negatief (-). Hoewel de werkzaamheden tijdelijk zijn,
kan verstoring van kenmerkende waarden van het NNN (met name vogels) door geluid, licht of
visuele verstoring niet volledig uitgesloten worden. De effecten door verstoring bij variant Noord zijn
beoordeeld als licht negatief (0/-). Het deelaspect Natura 2000-gebied exclusief verzuring en
vermesting scoort neutraal (0) voor variant Midden en negatief (-) voor variant Noord door een
direct effect op Natura 2000-gebieden door geluid en licht.
Landschap en cultuurhistorie
Voor beide beoordelingscriteria zijn voor zowel variant Midden als variant Noord geen effecten te
verwachten. Beide varianten zijn neutraal (0) beoordeeld.
Archeologie op land
Voor beide varianten geldt dat er geen bekende archeologische waarden (vindplaatsen of AMKterreinen) aan de orde zijn en ze liggen in zones met een lage archeologische verwachting. Beide
varianten zijn voor beide deelaspecten neutraal (0) beoordeeld.
Leefomgeving, Ruimtegebruik en overige Gebruiksfuncties op land
Variant Noord is op een aantal deelaspecten negatiever beoordeeld dan variant Midden. Beide
varianten kruisen een complexe primaire waterkering (Haringvlietdam), maar variant Noord ligt ook
parallel binnen de kern- en beschermingszone van een primaire waterkering (van het Waterschap
Hollandse Delta). Variant Midden is negatief (-) en Noord zeer negatief (- -) beoordeeld op primaire
waterkeringen.
Variant Midden kruist ook geen kabels en leidingen, waardoor de beoordeling minder negatief (0) is
dan variant Noord (0/-). Variant Noord kent een grotere kans op geluidhinder tijdens de aanlegfase
omdat deze dichter bij geluidgevoelige objecten ligt. Dit is ook mede de reden waarom variant
Noord licht negatief (0/-) beoordeeld is voor het deelaspect recreatie en toerisme.

2.2.5 Cumulatie met Net op Zee IJmuiden Ver Beta
De kabeltracés van Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Net op zee IJmuiden Ver Beta liggen op een
aantal locaties naast elkaar waardoor er cumulatieve effecten zouden kunnen optreden (zie Figuur
2-5). De mate en waarschijnlijkheid hiervan hangt sterk samen met de aanlegplanning, de
aanlegperiodes en de precieze effecten van onderdelen die pas in een latere fase echt duidelijk
worden.
Mogelijk vindt er op zee cumulatie plaats tussen tracéalternatief BSL-2B en GT-1 van Net op zee
IJmuiden Ver Alpha met tracéalternatieven SMH-1 (Simonshaven)15 en MVL-2 (Maasvlakte) van Net
op zee IJmuiden Ver Beta.

15

Tracéalternatief SMH-1 is wel onderzocht in het MER van Net op zee IJmuiden Ver Beta, maar komt niet in aanmerking
als keuze voor het VKA en daarom is van cumulatie met SMH-1 uiteindelijk in de praktijk geen sprake.
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Op land kan cumulatie plaatsvinden rondom de kruising met de Haringvlietdam. Hier lopen zowel
tracéalternatieven GT-1 (Net op zee IJmuiden Ver Alpha) als SMH-1 (Net op zee IJmuiden Ver Beta).

Figuur 2-5 Locaties waar IJmuiden Ver Alpha parallel loopt aan IJmuiden Ver Beta
Hieronder is kort per milieuaspect aangegeven of er sprake is van cumulatieve effecten:
• Bodem en water op zee en grote wateren: in geval van na elkaar aanleggen kan de bodem
zich herstellen, in geval van aanleg vlak na elkaar dan wordt de beoordeling iets positiever
omdat oppervlakte al verstoord is.
• Bodem en water op land: bij worst-case van gelijktijdige aanleg groeit het invloedsgebied
bemalingen beperkt met enkele meters.
• Voor Natuur op zee en grote wateren zijn ͇͋ ͽιΪΪχνχ͋ ̽ϢϢΜ̯χΊ͋ιΊνΊ̽Ϊ͛ν (ϹΪϮ͋Μ ̽ϢϢΜ̯χΊ͋ ̼ΊΖ
parallelligging als in de situatie dat ze niet dezelfde route volgen):
o Het meermalen verstoren van gevoelige organismen (bijvoorbeeld ruiende vogels op
de Bruine Bank).
o Ophopende en elkaar versterkende effecten van vertroebeling.
o Blokkades van elektromagnetische velden. Hoe meer blokkades, hoe minder
beschikbare routes. Dit kan slecht zijn voor bijvoorbeeld een populatie trekvissen.
o Door parallelle ligging wordt wel in zijn totaliteit minder habitat aangetast.
• Natuur op land: Door de tijdelijkheid en relatieve korte doorlooptijd van het uitvoeren van
de werkzaamheden zal de beoordeling van de tracéalternatieven niet veranderen wanneer
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•
•

•
•
•

er twee tracés tegelijk of achterelkaar worden aangelegd. Daarnaast vindt de verstoring dan
minder verspreid plaats waardoor soorten meer uitwijkingsmogelijkheden hebben om te
schuilen.
Landschap en cultuurhistorie: Bij de Haringvlietdam treden geen effecten op, er is dus ook
geen cumulatie van effecten.
Archeologie op zee en grote wateren: In het geval dat de tracés van Netten op zee IJmuiden
Ver Alpha en Beta naast elkaar worden aangelegd vindt er verstoring van de bodem plaats
over een zone van 600 meter, in plaats van 2 x 200 meter voor Alpha en Beta bij geen
parallelle aanleg. Indien dit ertoe leidt dat er minder ruimte is om archeologische waarden
te ontzien, dan kunnen de effecten op archeologie toenemen.
Archeologie op land: Op land bij de Haringvlietdam is geen effect te verwachten, er is dus
geen cumulatie van effecten.
Ruimtegebruik en overige Gebruiksfuncties op zee en grote wateren: geen cumulatie van
effecten.
Leefomgeving, Ruimtegebruik en overige Gebruiksfuncties op land: De kruising van de
Haringvlietdam heeft als gevolg dat er meer boringen (meer ruimtebeslag) door de dam
worden aangelegd. In een vervolgfase moet onderzocht worden of de aanleg van beide
kabeltracés de faalkans van de primaire waterkering in het geding kan brengen.

2.2.6 Gebundelde aanleg
Vanaf het platform Net op zee IJmuiden Ver Alpha loopt het kabeltracé in de zeebodem naar de
kust. Er zijn twee mogelijkheden voor de aanleg van de kabels op zee: gebundeld en ongebundeld.
Bundeling van een gelijkstroomverbinding van dit type op dit spanningsniveau is nog nergens in de
wereld uitgevoerd. Het is de vraag of het ten tijde van de aanbesteding voor de kabels technisch
mogelijk is. Door TenneT wordt gewerkt aan het mogelijk maken van gebundelde ligging in een
innovatief programma.
Om deze reden zijn beide mogelijkheden onderzocht in het MER en de IEA, de ongebundelde ligging
is de uitgangssituatie. In geval van gebundelde aanleg wordt er één kabelsleuf gegraven in plaats van
twee voor een ongebundelde situatie. De effectieve breedte die wordt verstoord, is daardoor op zee
200 meter smaller. Hieronder is beschreven of er een verschil in effecten optreedt als er gebundeld
wordt aangelegd.
Bodem en water op zee
Bundeling van de kabels verkleint het oppervlak dat verstoord wordt en daarmee het oppervlak met
veel dynamiek dat doorkruist moet worden. Dit heeft geen effect op de lengte, maar de breedte van
het verstoorde gebied. Voor onderlinge vergelijking van de tracés blijft de lengte maatgevend, maar
de negatieve effecten van verstoring van de zeebodem nemen wel af.
Bodem en water op land
Bij een gebundelde aanleg is er één in- en één uittredepunt nodig voor de boring. Bij een
ongebundelde aanleg zijn dit twee punten aan weerszijde met een onderlinge afstand van minimaal
5 meter. Een ongebundelde aanleg zorgt voor een grotere instroom van water (waterbezwaar). Een
ongebundelde aanleg zorgt niet voor een groter gebied van waaruit grondwater wordt onttrokken.
Er is geen verschil in effectbeoordeling.
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Natuur op zee
• Habitataantasting: Bij een gebundelde ligging wordt het totaal van het aangetaste areaal
kleiner. Het leefgebied wordt maar langs één i.p.v. twee kabels zeer negatief verstoord.
• Verstoring: Er wordt bij bundeling een kleiner totaal oppervlak verstoord. Ook wordt iedere
locatie slechts één i.p.v. twee keer verstoord door het aanlegschip. Er is dus sprake van
minder verstoring.
• Vertroebeling en sedimentatie: D͋ ͽ͋Ώ͇͋ΣχΊ͕Ί̽͋͋ι͇͋ ιΊνΊ̽Ϊ͛ν ϭ̯Σ ϭ͋ιχιΪ̼͋͋ΜΊΣͽ Ϊζ ͋̽ΪΜΪͽΊ͋
door bundeling blijven vergelijkbaar met ongebundelde aanleg, omdat deze vooral
aanlegperiode en locatie gebonden zijn en dezelfde organismen en habitats zich langs het
tracé bevinden.
• Elektromagnetische velden: Het aanleggen van één i.p.v. twee kabels zorgt ervoor de
elektromagnetische velden kunnen elkaar opheffen waardoor het effect van
elektromagnetische velden op de omgeving aanzienlijk minder (of geheel weg) is.
Natuur op land
Wanneer een kabeltracé gebundeld wordt aangelegd, betekent dit voor natuur op land voornamelijk
dat de reikwijdte van effecten van mechanische verstoring en verdroging enkele meters kleiner
worden. In de meeste situaties zal dit geen verschil uitmaken in de beoordeling. Aangezien de
werkzaamheden nog steeds op dezelfde locatie worden uitgevoerd, is er geen verschil te
verwachten in geluid-, licht- en visuele verstoring.
Landschap en cultuurhistorie
Een gebundelde ligging heeft een kleiner effect op de aantasting van het verkavelingspatroon en de
waterlopen. Dit heeft echter geen grote invloed op de beoordeling van de effecten.
Archeologie op zee
Omdat er minder oppervlakte verstoord wordt, is bij gebundelde aanleg de kans op verstoringen van
(bekende en verwachte) archeologische waarden kleiner. De effectbeoordelingsscore verandert niet.
Archeologie op land
Omdat er minder oppervlakte verstoord wordt, is bij gebundelde aanleg de kans op verstoringen van
(bekende en verwachte) archeologische waarden kleiner. De effectbeoordelingsscore verandert niet.
Ruimtegebruik en overige Gebruiksfuncties op zee
Bij bundeling is het ruimtebeslag binnen gebieden kleiner (militair oefengebied, veiligheidszone
rondom een munitiestortgebied, zandwingebied, etc.). Echter verandert er door een gebundelde
aanleg niets aan het feit dat deze gebieden worden gekruist. Er zijn minder vaarbewegingen (en tijd)
nodig bij een gebundelde aanleg omdat de kabels op één schip liggen in plaats van twee. Dit levert
circa de helft minder tijd overlast voor scheepvaart. Het verschil in hinder is niet onderscheidend en
leidt niet tot een andere beoordeling. De gebundelde aanleg levert daarnaast -in tegenstelling tot
een ongebundelde aanleg- nauwelijks kompasafwijking op.
Bij bundeling treedt een halvering van de kruisingen met bestaande kabels en leidingen op en wordt
de onderhoudszone verkleind. Dit vermindert de invloed op de bestaande kabels en leidingen. Voor
recreatie levert bundeling minder hinder voor watersporters en recreatievaart op (ruimte en tijd).
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Leefomgeving, Ruimtegebruik en overige Gebruiksfuncties op land
Het gebundeld aanleggen van het tracé leidt tot een kleiner ruimtebeslag. Ook het aantal kabels is
kleiner, waardoor er bijvoorbeeld minder kruisingen zijn met kabels en leidingen. De effectscore van
de deelaspecten verandert niet. Wel kan in zijn algemeenheid gezegd worden dat bundeling van
kabels leidt tot een vermindering van de effecten op Leefomgeving, Ruimtegebruik en overige
Gebruiksfuncties op land.

2.2.7 Milieueffecten optimalisaties
Effectbeoordeling optimalisatie BSL-1B
Voor de milieuaspecten Bodem en Water, Archeologie en Natuur op zee en grote wateren is er geen
onderscheid tussen de optimalisatie en tracéalternatief BSL-1B. Binnen het milieuaspect
Ruimtegebruik en overige Gebruiksfuncties op zee en grote wateren is er voor de deelaspecten
·ϢΣΊχΊ͋νχΪιχͽ̼͋Ί͇͋͋Σ ͋Σ ΊΜΊχ̯Ίι͋ ̯̽χΊϭΊχ͋Ίχ͋Σ͛ ͋Σ ·ν̽·͋͋ζϭ̯̯ιχ͛ ͋͋Σ ΣΪ͋͋ΣνϮ̯̯ι͇Ίͽ ΪΣ͇͋ιν̽·͋Ί͇΅
Na optimalisatie van tracévariant BSL-1B kruist het tracé niet meer het militaire oefengebied NB 4
Schouwenbank. Echter, doordat er eerder op de route de veiligheidszone van 3NM rondom een
munitiestortgebied wordt gekruist, verandert er niets aan de negatieve (-) beoordeling van het
deelaspect munitiestortgebieden en militaire activiteiten.
Door de optimalisatie van tracévariant BSL-1B heeft het tracé, net zoals tracévariant BSL-1A, met
een oversteek van de vrije scheepvaartzone Schouwenbank Noord West te maken, in plaats van
parallelligging aan deze zone voor de optimalisatie. Dit is een kwalitatief, licht negatiever effect. De
zeer negatieve (- -) beoordeling van tracéalternatief BSL-1B op het aspect scheepvaart blijft
onveranderd.
Effectbeoordeling optimalisatie BSL-2A
Voor de milieuaspecten Bodem en Water en Natuur op zee en grote wateren is er geen onderscheid
met tracéalternatief BSL-2A. Voor het milieuaspect Archeologie geldt een leemte in kennis die
hieronder is beschreven. Binnen het milieuaspect Ruimtegebruik en overige Gebruiksfuncties op zee
en grote wateren is er alleen voor het deelaspect zand- en schelpenwinning onderscheid.
Archeologie op zee en grote wateren
Beide varianten van de optimalisatie liggen voor een groot deel buiten de voor de tracéalternatieven
van MER fase 1 onderzochte zone in het bureauonderzoek. Om die reden kunnen de effecten van de
optimalisatie op dit moment nog niet beoordeeld worden voor Archeologie. Omdat de optimalisatie
een beperkt deel van het gehele tracé is, wordt verwacht dat de effectbeoordeling van de
optimalisatie, ten opzichte van het huidige tracéalternatief, vergelijkbaar is. De tracés voor de
optimalisaties worden verder onderzocht voor het aspect archeologie en dan kan de definitieve
effectbeoordeling plaatsvinden.
Ruimtegebruik en overige Gebruiksfuncties op zee en grote wateren
Optimalisatievariant 1 mijdt ten opzichte van tracéalternatief het doorkruisen van twee MER
zoekgebieden voor zandwinning, echter deze variant raakt nog twee MER-zoekgebieden en heeft
overlap met prioritair zandwingebied en doorkruist een dik zandpakket. De beoordeling van
optimalisatievariant 1 wijzigt ten opzichte van tracéalternatief BSL-2A van zeer negatief (- -) naar
negatief (-).
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De optimalisatievariant 3 mijdt ten opzichte van tracéalternatief BSL-2A alle vergunde gebieden,
MER- zoekgebieden voor zandwinning en prioritair zandwingebied. Deze variant gaat net als BSL-2A
niet door een corridor kabels en leidingen, en doorkruist een dik zandpakket in een deel in het deel
voor deze variant. De beoordeling van optimalisatievariant 3 wijzigt ten opzichte van tracéalternatief
BSL-2A van zeer negatief (- -) naar licht negatief (0/-).

2.3 Milieueffectbeoordeling locaties converterstation
2.3.1 Conclusietabel locaties converterstation
In de onderstaande tabel staan de scores van de effectbeoordeling van de verschillende locaties
voor het converterstation en de bijbehorende gelijkstroom (DC)- en wisselstroom (AC)-tracés. Het
DC-tracé loopt naar de locatie voor het converterstation en het AC-tracé loopt van de locatie van het
converterstation naar het 380kV-station. In de volgende paragrafen wordt per locatie en de tracés
een toelichting op de effectbeoordeling gegeven. De onderstaande effectbeoordeling is ten opzichte
van referentiesituatie.

Net op zee IJmuiden Ver Alpha - Integrale Effectenanalyse – Definitief

45

Tabel 2-4 Conclusietabel locaties converterstation (CVS) en gelijkstroom (DC)- en wisselstroom (AC)
tracés
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2.3.2 Beschrijving effecten locaties converterstation Borssele
Nabij Borssele op industrieterrein het Sloe zijn voor de tracéalternatieven BSL-1 en BSL-2 drie
locaties onderzocht voor een converterstation: twee locaties langs de Belgiëweg Oost (A en B) en
één langs de Liechtensteinweg.
Alle drie de locaties hebben een DC-tracé vanuit de Westerschelde (BSL-1, zie Figuur 2-6) of vanuit
het Veerse Meer (BSL-2, zie Figuur 2-7) naar de locatie van het converterstation en een AC-tracé
vanuit de locatie van het converterstation naar het 380kV-station. . De DC-tracés vanuit de
Westerschelde (BSL-1) lopen van de aanlanding uit de Westerschelde tot de locaties voor het
converterstation. De DC-tracés vanuit het Veerse Meer lopen van de splitsing ter hoogte van het
converterstation aan de Liechtensteinweg tot de converterstations.
De effecten worden in deze paragraaf beschreven, in paragraaf 2.2.3.3 zijn de effecten van de
tracévarianten op land van het Veerse Meer tot aan het Sloegebied beschreven.

Figuur 2-6 Locaties converterstation Borssele met aanlanding via de Westerschelde (BSL-1)
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Figuur 2-7 Locaties converterstation Borssele met aanlanding via het Veerse Meer (BSL-2)
Bodem en Water op land
Locaties converterstation BSL-1 en BSL-2
Voor de locaties van het converterstation kunnen er licht negatieve effecten optreden door
verandering van grondwaterkwaliteit (0/-) en zetting (0/-). Voor de aanleg van het converterstation
is geen bemaling noodzakelijk, waardoor de effecten beperkt blijven tot het gebied van de ingreep.
Zetting kan alleen optreden binnen het ingreep gebied wanneer gebruik wordt gemaakt van zwaar
materieel.
DC- en AC-tracés BSL-1 en BSL-2
Voor de DC- en AC-tracés vanuit de Westerschelde (BSL-1) kent vooral het DC- en AC-tracé naar en
van de Liechtensteinweg negatieve effecten. Dit gaat om mogelijk veranderende bodemsamen
stelling (-), kans op zetting (-) en een verandering in grondwaterstand (-). Deze effecten treden ook
op bij de DC- en AC-tracés naar en van beide locaties aan de Belgiëweg Oost, maar zijn kleiner en
krijgen een licht negatieve (0/-) beoordeling. Alle tracés naar de drie locaties voor het
converterstation hebben een negatief effect op de verandering van de bodemkwaliteit (-).
Voor de DC- en AC-tracés vanuit het Veerse Meer (BSL-2) geldt ook dat de variant van en naar de
Liechtensteinweg de meeste negatieve beoordelingen heeft. Dit gaat ook hier om mogelijk
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veranderende bodemsamenstelling (-), kans op zetting (-) en een verandering in grondwaterstand (
). Het verschil met de tracés BSL-1 is dat bij de DC- en AC-tracés BSL-2 ook zetting kan optreden bij
de tracés naar de Belgiëweg Oost A en B.
Natuur op land
Locaties converterstation BSL-1 en BSL-2
Er is geen verschil in de beoordeling van de locaties voor het converterstation. Op en nabij de
locaties voor het converterstation in Borssele is weinig geschikt leefgebied aanwezig voor
beschermde soorten. Aanwezigheid van rugstreeppad en glad biggenkruid is echter niet volledig uit
te sluiten, beide soorten zijn bekend uit de omgeving en komen vaak voor op ruderale16 terreinen.
Bij de aanleg van het converterstation kan leefgebied van beschermde soorten permanent verloren
gaan wat leidt tot een zeer negatief effect (- -). Op alle andere deelaspecten zijn geen effecten te
verwachten voor alle locaties.
DC- en AC-tracés BSL-1 en BSL-2
Bij de DC- en AC-tracés BSL-1 Belgiëweg Oost A en B en Liechtensteinweg zijn alleen effecten te
verwachten op rustende vogels met een instandhoudingsdoel voor de Westerschelde & Saeftinghe
en beschermde soorten die voorkomen op braakliggende terreinen. De beoordeling van het
deelaspect Natura 2000-gebieden is negatief (-). De DC- en AC-tracés BSL-1 Belgiëweg Oost A en B
lopen buiten Natura 2000- en NNZ-gebieden en hebben alleen een mogelijk verstorend effect op
beschermde soorten. Het deelaspect NNN is neutraal (0) en het deelaspect beschermde soorten is
zeer negatief (- -) beoordeeld. De DC- en AC-tracés BSL-1 Liechtensteinweg komen langs
verschillende NNN-beheertypen waar verstoringsgevoelige soorten voorkomen. Het deelaspect NNN
is negatief (-) en het deelaspect beschermde soorten is zeer negatief (- -) beoordeeld.
Bij de DC- en AC-tracés BSL-2 Belgiëweg Oost A en B en Liechtensteinweg zijn er geen effecten te
verwachten op het deelaspect Natura 2000-gebieden (0). De DC- en AC-tracés Liechtensteinweg
komen langs verschillende NNN-beheertypen waar verstoringsgevoelige soorten voorkomen. Het
deelaspect NNN is negatief (-) en het deelaspect beschermde soorten is zeer negatief (- -)
beoordeeld. Er zijn effecten te verwachten op beschermde soorten die voorkomen op braakliggende
terreinen (DC-tracé) en het AC-tracé loopt een groot gedeelte via open ontgraving langs en door
NNN-gebied waarbij verstoring optreedt. De beoordeling voor de DC- en AC-tracés BSL-2 Belgiëweg
Oost A en Oost B is ook negatief (-) voor het deelaspect NNN omdat ze langs verschillende NNN
beheertypen lopen waar verstoringsgevoelige soorten voorkomen (DC-tracés, voor AC-tracés geen
effect). De beoordeling van het deelaspect beschermde soorten is zeer negatief (- -).
Voor het deelaspect Natura-2000 gebieden inclusief bemesting en verzuring wordt verwezen naar
het tekstkader over stikstofdepositie in paragraaf 2.2.3.2.
Landschap en cultuurhistorie
Locaties converterstation BSL-1 en BSL-2
De locaties voor het converterstation Belgiëweg Oost A en Belgiëweg Oost B zijn onderdeel van het
industriegebied en sluiten aan bij de bestaande energievoorzieningen van de energiecentrale en het
hoogspanningsstation Borssele. De beoordeling is zeer positief (++) voor de invloed op de
gebiedskarakteristiek. Op de locatie Liechtensteinweg is de associatie met en aansluiting bij de
16

Ruderale terreinen zijn gekenmerkt door ernstige menselijke verstoring. Op deze terreinen zijn materialen toegevoegd
zoals puin en stenen en de bodem is vaak gekenmerkt door een hoge voedselrijkdom.
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bestaande energievoorzieningen van de energiecentrale en het hoogspanningsstation Borssele
minder duidelijk aanwezig. De beoordeling is neutraal (0). Alle drie de locaties hebben geen invloed
op landschappelijke of cultuurhistorische elementen en op aardkundige waarden, de beoordeling
voor beide deelaspecten is neutraal (0).
Locaties Belgiëweg Oost A en Belgiëweg Oost B zijn positief (+) beoordeeld voor de invloed op
zichtbaarheid en beleving. Redenen hiervoor zijn dat ze vanuit de omgeving bijna geheel wegvallen
achter de opgaande beplantingen en het converterstation bijna niet opvalt in de context van de
hoog opgaande elementen zoals industriële installaties, windturbines en de
hoogspanningsverbindingen. Bovendien sluiten de locaties aan bij het karakter van het Zeehaven- en
Industriegebied Sloe en de eerder genoemde energievoorzieningen. Locatie Liechtensteinweg ligt
meer aan de rand van het Zeehaven- en Industrieterrein Sloe. Voor de locatie Liechtensteinweg is
grotendeels hetzelfde van toepassing en deze is ook positief (+) beoordeeld voor de invloed op
zichtbaarheid en beleving.
DC- en AC-tracés BSL-1 en BSL-2
Voor de DC- en AC-tracés BSL-1 (Westerschelde) Belgiëweg Oost A en Belgiëweg Oost B zijn geen
effecten te verwachten, deze zijn neutraal (0) beoordeeld op alle deelaspecten. De DC- en AC-tracés
BSL-1 Liechtensteinweg zijn negatief (-) beoordeeld voor invloed op samenhang tussen specifieke
elementen en hun context vanwege de open ontgraving door de waardevolle kreekrestanten.
Tevens is er een negatieve (-) beoordeling op aardkundige waarden omdat het onregelmatige reliëf
en de kenmerkende bodemopbouw niet kunnen worden teruggebracht in de huidige vorm.
De DC- en AC-tracés BSL-2 Belgiëweg Oost A en B zijn licht negatief (0/-) beoordeeld vanwege de
open ontgraving door de waardevolle kreekrestanten (DC-tracés; voor AC-tracés geen effecten te
verwachten). De DC- en AC-tracés BSL-2 Liechtensteinweg zijn negatief (-) beoordeeld vanwege de
aantasting van waardevolle kreekrestanten op de deelaspecten samenhang tussen specifieke
elementen en hun context en aardkundige waarden (AC-tracé, voor DC-tracé geen effecten te
verwachten). Het onregelmatige reliëf en de kenmerkende bodemopbouw kunnen niet worden
teruggebracht in de huidige vorm.
Archeologie op land
Locaties converterstation BSL-1 en BSL-2
De drie locaties voor het converterstation liggen niet in een zone met bekende archeologische
waarden zoals archeologische vindplaatsen of historische erven, de beoordeling is neutraal (0). De
drie locaties liggen in gebieden met een verschillende archeologische verwachting. Locatie
Belgiëweg Oost B ligt voor een gedeelte in een zone met een lage verwachting en voor een gedeelte
in een zone met hoge verwachting en is negatief (-) beoordeeld. De locaties Belgiëweg Oost A en
Liechtensteinweg liggen voor het grootste deel in een zone met hoge verwachting en zijn zeer
negatief (- -) beoordeeld.
DC- en AC-tracés BSL-1 en BSL-2
Geen van de DC-en AC-tracés van en naar de locaties voor het converterstation vanuit de
Westerschelde (BSL-1) en vanuit het Veerse Meer (BSL-2) liggen in een gebied met bekende
archeologische waarden, waardoor deze op dit deelaspect neutraal (0) zijn beoordeeld. Binnen het
onderzoeksgebied van het AC-tracé vanaf locatie Liechtensteinweg naar het 380kV-station bevindt
zich een deel van een AMK-terrein, maar deze ligt niet binnen het ruimtebeslag. Het betreft AMKterrein 13779 ten zuiden van het havengebied. Het gaat om een terrein met sporen van bewoning
van het dorp Sint-Katherijnekerke, dat verdronken is in 1530-1532.
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De DC- en AC-tracés BSL-1 Belgiëweg Oost B zijn licht negatief (0/-) beoordeeld op het deelaspect
verwachte waarden omdat het DC-tracé geheel door zones met een lage of geen archeologische
verwachting gaat en het AC-tracé voor een klein deel door zones met een hoge verwachting. De DCen AC-tracés BSL-1 Belgiëweg Oost A zijn zeer negatief (- -) beoordeeld omdat het DC-tracé voor een
groot deel door een zone met een (middel)hoge verwachtingswaarde gaat en het AC-tracé voor een
klein deel door zones met een hoge verwachting. DC- en AC-tracés BSL-2 Belgiëweg Oost A en B
krijgen een zeer negatieve (- -) beoordeling omdat de DC-tracés voornamelijk door zones met een
hoge verwachtingswaarde gaan; de AC-tracés vanaf Belgiëweg Oost A en B gaan voor een kleiner
deel door zones met een hoge verwachting. De DC- en AC-tracés Liechtensteinweg voor BSL-1 en
BSL-2 zijn zeer negatief (- -) beoordeeld omdat het AC-tracé voor grote delen in een zone met een
hoge archeologische verwachting ligt; het DC-tracé ook, echter dit betreft een gestuurde boring.
Verstoring van archeologie bij een gestuurde boring is minimaal.
Leefomgeving, Ruimtegebruik en overige Gebruiksfuncties op land
Locaties converterstation BSL-1 en BSL-2
Op het deelaspect ruimtelijke functies is de locatie Belgiëweg Oost A negatief (-) beoordeeld
vanwege een overlap met de beschermingszone van een primaire waterkering (tevens op dit
deelaspect negatief vanwege kruising) en omdat de locatie om te voldoen aan vereisten vanuit
TenneT voor het overstromingsrisico maximaal 1,3 meter opgehoogd moet worden. Belgiëweg Oost
B kent een negatieve (-) beoordeling door de ligging binnen de 800-meter contour rondom
risicovolle inrichtingen en omdat de locatie door het overstromingsrisico maximaal 1,3 meter
opgehoogd moet worden. Liechtensteinweg is licht negatief (0/-) beoordeeld beoordeling door de
ligging binnen de 800-meter contour rondom risicovolle inrichtingen. De locatie aan de
Liechtensteinweg heeft geen ophoging van het terrein nodig om aan de eisen van TenneT omtrent
het overstromingsrisico van het converterstation te voldoen.
Op het deelaspect niet gesprongen explosieven (NGE) heeft de locatie Liechtensteinweg een
negatieve (-) beoordeling door ligging in verdacht gebied NGE. De locaties aan de Belgiëweg Oost
grenzen aan gebied dat verdacht is op NGE, de beoordeling is licht negatief (0/-).
Voor het deelaspect kabels en leidingen onderscheidt locatie Belgiëweg Oost B zich omdat er op
deze locatie geen kabels en leidingen aanwezig zijn (0). Voor de andere twee locaties is dit licht
negatief (0/-) beoordeeld.
Invloed op leefomgeving is bij alle drie locaties licht negatief (0/-) beoordeeld. Dit komt met name
door beperkte geluidhinder tijdens de gebruiksfase en een tijdelijke toename in verkeersbewegingen
met zwaar materieel, waardoor er een kleine kans is op effecten op de lokale verkeersveiligheid en
tijdelijke overlast bij de op- en afrit van de snelweg A59 dichtbij woonwijken kan ontstaan.
Het deelaspect recreatie en toerisme is bij alle drie locaties neutraal (0) beoordeeld.
DC- en AC-tracés BSL-1 en BSL-2
Voor het deelaspect olie- en gaswinning zijn de DC- en AC-tracés naar alle drie de locaties voor zowel
BSL-1 als voor BSL-2 neutraal (0) beoordeeld.
Voor het deelaspect primaire waterkering zijn de DC- en AC-tracés BSL-1 Liechtensteinweg en
Belgiëweg Oost A zeer negatief (- -) beoordeeld vanwege respectievelijk 1 en 2 kruisingen met een
primaire waterkering en voor beiden ligging van 300 meter parallel aan en binnen de kernzone (DCNet op zee IJmuiden Ver Alpha - Integrale Effectenanalyse – Definitief
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tracé, AC-tracé beperkt effect). DC- en AC-tracé BSL-1 Belgiëweg Oost B is licht negatief beoordeeld
omdat 1 keer de primaire waterkering wordt gekruist en de tracés grenzen aan de
beschermingszone (DC- en AC-tracé). Voor het deelaspect primaire waterkering zijn de DC- en ACtracés BSL-2 Belgiëweg Oost A en Belgiëweg Oost B licht negatief (0/-) beoordeeld vanwege een
extra kruising met een primaire waterkering door het DC-tracé. De tracés BSL-1 Liechtensteinweg
zijn neutraal beoordeeld.
Op het deelaspect niet gesprongen explosieven (NGE) hebben de DC- en AC-tracés Liechtensteinweg
voor zowel BSL-1 als voor BSL-2 een negatieve (-) beoordeling door ligging in verdacht gebied voor
NGE. De tracés Belgiëweg Oost A grenzen aan gebied verdacht voor NGE, de beoordeling is licht
negatief (0/-). De tracés BSL-1 Belgiëweg Oost B zijn neutraal (0) beoordeeld omdat het buiten
verdacht gebied ligt. De DC- en AC-tracés naar BSL-2 Belgiëweg Oost A en B zijn neutraal (0)
beoordeeld omdat deze buiten verdacht gebied liggen.
Alle DC- en AC-tracés naar alle drie de locaties voor zowel BSL-1 als voor BSL-2 zijn voor het
deelaspect kabels en leidingen negatief (-) beoordeeld omdat ze redelijk veel kabels en
(buis)leidingen kruisen en hier over een groot deel parallel aan liggen.
Op het deelaspect ruimtelijke functies zijn de DC- en AC-tracés BSL-1 Belgiëweg Oost B licht negatief
(0/-) beoordeeld door de ligging binnen 800-meter risicocontouren. De tracés BSL-1 Belgiëweg Oost
B zijn negatief (-) beoordeeld door de ligging binnen 800-meter risicocontouren en het kruisen van
een aantal ruimtelijke functies (bedrijventerrein). De tracés BSL-1 Liechtensteinweg zijn negatief (-)
beoordeeld door de ligging binnen 800-meter risicocontouren en het kruisen van een aantal
ruimtelijke functies (bedrijventerrein, bomenrij, groenvoorziening en windturbines) en parallelligging
met spoorweg. Voor alle drie de locaties zijn de DC- en AC tracés BSL-2 negatief (-) beoordeeld door
de ligging binnen 800-meter risicocontouren en het kruisen van een aantal ruimtelijke functies
(bedrijventerrein, bomenrij, groenvoorziening en windturbines) en parallelligging met spoorweg.
Deelaspect invloed op leefomgeving is bij de DC- en AC-tracés Liechtensteinweg voor BSL-1 en BSL-2
negatief (-) beoordeeld. Dit komt met name door geluidhinder tijdens de aanlegfase op een groot
aantal geluidgevoelige objecten (vooral bij AC-tracé). DC- en AC-tracés Belgiëweg Oost A en B voor
BSL-1 en BSL-2 zijn licht negatief (0/-) beoordeeld omdat er een beperkt aantal geluidgevoelige
objecten hinder ondervindt.
De DC- en AC-tracés Belgiëweg Oost A en B voor BSL-1 en BSL-2 zijn neutraal (0) beoordeeld omdat
ze nauwelijks invloed hebben op recreatieve en toeristische functies. De tracés Liechtensteinweg
voor BSL-1 en BSL-2 krijgen een licht negatieve (0/-) beoordeling vanwege één gevoelig object met
logiesfunctie binnen de geluidcontour van 800 meter rondom de in- en uittredepunten van
boringen.
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2.3.3 Beschrijving effecten locaties converterstation Geertruidenberg
Nabij Geertruidenberg zijn vier locaties onderzocht voor een converterstation. Er zijn twee locaties
bekeken op het RWE-terrein (Noord en Zuid). Ook zijn een locatie ten noorden van de
Standhazensedijk en een locatie ten westen van het 380kV-station van TenneT (Peuzelaar Noord)
bekeken. Alle locaties hebben een DC-tracé vanuit de Amer naar de locatie van het converterstation
en een AC-tracé vanuit de locatie naar het 380kV-station (zie Figuur 2-8).

Figuur 2-8 Locaties converterstation Geertruidenberg
Bodem en Water
Locaties converterstation
Voor de locaties van het converterstation kunnen er licht negatieve (0/-) effecten optreden door
verandering van grondwaterkwaliteit en zetting. Dit geldt alleen voor locaties op het RWE-terrein
(Noord en Zuid). Voor de aanleg is geen bemaling noodzakelijk waarmee de effecten beperkt blijven
tot het gebied van de ingreep. Zetting kan alleen optreden binnen het ingreepgebied wanneer
gebruik wordt gemaakt van zwaar materieel.
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DC- en AC-tracés
Veel deelaspecten kennen een negatieve beoordeling voor de DC- en AC-tracés naar de locaties voor
het converterstation in Geertruidenberg. Alle tracés leiden tot negatieve (-) effecten door
veranderende bodemsamenstelling, zetting, verandering van grondwaterstand en verandering van
oppervlaktewaterkwaliteit. De DC- en AC-tracés naar RWE-terrein Noord en Zuid kennen nog een
licht negatieve beoordeling (0/-) op het deelaspect verandering grondwaterkwaliteit en verandering
bodemkwaliteit.

Natuur op land
Locaties converterstation GT-1
In Geertruidenberg zijn de locaties voor het converterstation op het RWE-terrein het minst gevoelig
voor verstoring. Op het RWE-terrein is momenteel bestaande bebouwing aanwezig en zijn er dus
weinig waarden voor natuur. Het enige effect dat mogelijk kan optreden is een zeer beperkte
verstoring van typerende broedvogels van het omliggende NNB-gebied, de beoordeling op het
deelaspect NNN is licht negatief (0/-).
Op de locaties Standhazensedijk en Peuzelaar Noord kan enige verstoring optreden van omliggend
gebied. Deze locaties scoren daarom iets negatiever dan de RWE-terrein locaties. Voor de Peuzelaar
Noord moet een stuk bos worden gekapt waarbij er mogelijk leefgebied van beschermde soorten
verloren gaat en er meer dan 10 are bos verdwijnt. Deze locatie wordt daarom voor het effect op
beschermde soorten sterk negatief (- -) beoordeeld. De beoordeling van de locatie Standhazensedijk
is negatief (-).
DC- en AC-tracés GT-1
De DC- en AC-tracés naar de locaties voor het converterstation bij Geertruidenberg worden
gedeeltelijk aangelegd via boringen. Daarmee worden veel effecten op beschermde natuurwaarden
voorkomen. Een gedeelte van de tracés wordt via open ontgraving aangelegd, waarbij er wel
verstoring kan optreden. Hierbij worden geen leefgebieden of verblijfplaatsen permanent aangetast.
De boorpunten en tracés liggen buiten het Natura 2000- en NNN-gebied. De beoordeling op de
deelaspecten Natura 2000-gebieden is neutraal (0) en NNN licht negatief (0/-) Alleen bij de aanleg
van het tracé richting de Standhazensedijk wordt er een boring nabij een bosgebied geplaatst
waarbij er verstoring kan optreden van beschermde soorten. Hiervan is eveneens sprake bij het
tracé richting de Peuzelaar Noord. Hier wordt het tracé deels via open ontgraving aangelegd langs
een bosschage. De beoordeling op het deelaspect beschermde soorten is voor beide locaties
negatief (-).
Voor het deelaspect Natura-2000 gebieden inclusief bemesting en verzuring wordt verwezen naar
het tekstkader over stikstofdepositie in paragraaf 2.2.3.2
Landschap en cultuurhistorie
Locaties converterstation GT-1
Voor de locaties voor het converterstation Geertruidenberg zijn RWE-terrein Noord en RWE-terrein
Zuid vanwege hun ligging op de locatie van de huidige Amercentrale neutraal (0) beoordeeld. Hier
zijn voor het milieuaspect Landschap en Cultuurhistorie geen effecten te verwachten.
Voor de overige twee locaties zijn voor het milieuaspect Landschap en Cultuurhistorie wel effecten
te verwachten. Locatie Standhazensedijk is vanwege het ontbreken van associatie en clustering met

Net op zee IJmuiden Ver Alpha - Integrale Effectenanalyse – Definitief

54

de Amercentrale en het bestaande 380kV-hoogspanningsstation negatief (-) beoordeeld op het
criterium invloed op gebiedskarakteristiek. Ook verandert de context van het Huis ter Halve en
wordt de dijk (Standhazensedijk) minder herkenbaar. Daarom is de locatie voor het deelaspect
invloed op samenhang tussen specifieke elementen en hun context licht negatief (0/-) beoordeeld.
Voor het deelaspect zichtbaarheid en beleving is de locatie Standhazensedijk negatief (-) beoordeeld
vanwege de schaal en het contrast van het converterstation en de massieve gebouwen ten opzichte
van het nu open agrarische landschap.
De locatie Peuzelaar Noord is op het deelaspect invloed op gebiedskarakteristiek licht negatief (0/-)
beoordeeld. Het converterstation verschilt van het bestaande 380kV-station door een reeks hoge
massieve gebouwen. Maar er treedt wel associatie en clustering met het energielandschap en de
Amercentrale op. Vanwege het kappen van opgaande beplanting heeft het converterstation een
negatief (-) effect op samenhang tussen specifieke elementen en hun context. Door het hoog
opgaande en massieve element van het converterstation wat aansluit bij het huidige 380kV-station
heeft de locatie Peuzelaar Noord een negatief effect op de beleving van het gebied omdat de
energie-infrastructuur nog meer gaat domineren. De locatie Peuzelaar Noord is daarom negatief (-)
beoordeeld voor zichtbaarheid en beleving.
DC- en AC-tracés GT-1
Voor alle vier de locaties voor het converterstation Geertruidenberg zijn de DC- en AC-tracés voor de
twee beoordelingscriteria (invloed op gebiedskarakteristiek en invloed op samenhang tussen
specifieke elementen en hun context) neutraal (0) beoordeeld. Er zijn voor het milieuaspect
Landschap en Cultuurhistorie geen effecten te verwachten.
Archeologie op land
Locaties converterstation GT-1
De verschillende locaties voor het converterstation bij Geertruidenberg liggen in gebieden waar zich
geen bekende archeologische waarden bevinden. Daardoor onderscheiden de locaties zich op dit
deelaspect niet ten opzichte van de referentiesituatie, de beoordeling is neutraal (0).
De locaties liggen in zones met een verschillende archeologische verwachting. Locatie Peuzelaar
Noord ligt in zijn geheel in een zone met een hoge verwachtingswaarde, waardoor deze locatie zeer
negatief (- -) is beoordeeld. Omdat de locaties RWE-terrein Noord en RWE-terrein Zuid voor een
groot deel in een zone liggen met een middelhoge verwachtingswaarde of hoger, zijn ook deze zeer
negatief (- -) beoordeeld. De locatie Standhazensedijk ligt gedeeltelijk in een zone met een
middelhoge verwachtingswaarde of hoger. Om deze reden is deze locatie negatief (-) beoordeeld.
DC- en AC-tracés GT-1
De verschillende DC- en AC-tracés van en naar de locaties voor het converterstation bij
Geertruidenberg liggen in gebieden waar zich geen bekende archeologische waarden bevinden.
Daardoor onderscheiden de tracés zich op dit deelaspect niet ten opzichte van de referentiesituatie,
de beoordeling is neutraal (0).
De verschillende DC- en AC-tracés GT-1 voor alle locaties krijgen een negatieve (-) beoordeling. De
AC en DC-tracés liggen in zones met een verschillende archeologische verwachting, daarnaast
hebben ze verschillende lengtes met open ontgraving, waardoor ze in de beoordeling verschillen.
Om deze reden hebben de DC-tracés van Peuzelaar Noord negatieve en de overige DC-tracés licht
negatieve effecten. De AC-tracés van RWE-terrein Noord, RWE-terrein Zuid en Standhazensedijk
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liggen gedeeltelijk in een zone met een hoge verwachting en hebben daarom negatieve effecten.
Het AC-tracé naar Peuzelaar Noord heeft een licht negatief effect.
Leefomgeving, Ruimtegebruik en overige Gebruiksfuncties op land
Locaties converterstation GT-1
Voor het et deelaspect niet gesprongen explosieven (NGE) liggen alle locaties in gebied dat verdacht
is op NGE, de beoordeling is licht negatief (0/-).
Voor het deelaspect kabels en leidingen onderscheiden de locaties op het RWE-terrein zich omdat er
op deze locatie veel kabels en leidingen aanwezig zijn (-). Voor de andere twee locaties is dit licht
negatief (0/-) beoordeeld.
Op het deelaspect ruimtelijke functies zijn de locaties Peuzelaar Noord en Standhazensedijk negatief
(-) beoordeeld omdat deze locaties met circa 3 meter moeten worden opgehoogd om aan de eisen
van TenneT te voldoen in verband met het overstromingsrisico.
Invloed op leefomgeving is bij alle vier locaties zeer negatief (- -) beoordeeld. Dit komt met name
door de geluidhinder tijdens de gebruiksfase. De toename is het grootst bij de locaties op het RWEterrein. Deze liggen dichter bij de woonkern Geertruidenberg.
Het deelaspect recreatie en toerisme is bij RWE-terrein Zuid licht negatief beoordeeld (0/-) omdat
deze dicht bij recreatieve functies ligt.
DC- en AC-tracés GT-1
Voor het deelaspect olie- en gaswinning zijn de tracés locaties licht negatief (0/-) beoordeeld. Dit
komt door een vergunning voor opsporing van aardwarmte. Voor het deelaspect primaire
waterkering zijn DC- en AC-tracés licht negatief (0/-) beoordeeld.
Op het deelaspect niet gesprongen explosieven (NGE) hebben alle locaties een negatieve (-)
beoordeling vanwege de ligging in verdacht gebied NGE bij alle vier tracévarianten. De DC- en ACtracés naar RWE-terrein Noord en Zuid zijn voor het deelaspect kabels en leidingen negatief (-)
beoordeeld omdat ze redelijk veel kabels en (buis)leidingen kruisen. Bij de andere twee locaties is dit
aanzienlijk minder (0/-). Op het deelaspect ruimtelijke functies zijn alle DC- en AC-tracés licht
negatief (0/-) beoordeeld door de ligging binnen 800-meter risicocontouren.
Invloed op leefomgeving is bij de DC- en AC-tracés vanuit het RWE-terrein Noord en Zuid negatief (-)
beoordeeld. Dit komt met name door geluidhinder tijdens de aanlegfase op een groot aantal
geluidgevoelige objecten. DC- en AC-tracés Peuzelaar Noord en Standhazensedijk zijn licht negatief
(0/-) beoordeeld omdat er een beperkt aantal geluidgevoelige objecten hinder ondervindt.
De meeste DC- en AC-tracés zijn neutraal (0) beoordeeld omdat ze nauwelijks invloed hebben op
recreatieve en toeristische functies. De DC- en AC-tracés naar RWE-terrein Noord krijgen een licht
negatieve (0/-) beoordeling vanwege de aanwezigheid van een klein aantal gevoelige objecten met
logiesfunctie binnen de geluidscontour van 800 meter rondom de in- en uittredepunten van
boringen.
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2.4 Samenvattende kaarten
In deze paragraaf zijn per tracéalternatief en voor de locaties voor het converterstation de
belangrijkste conclusies op kaart samengevat.

2.4.1 Tracéalternatief naar Borssele via de Westerschelde (BSL-1)

Figuur 2-9 Tracéalternatief naar Borssele via de Westerschelde (BSL-1) - conclusiekaart
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2.4.2 Tracéalternatief naar Borssele via het Veerse Meer (BSL-2)

Figuur 2-10 Tracéalternatief naar Borssele via Veerse Meer (BSL-2) – conclusiekaart
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2.4.3 Locaties converterstation Borssele

Figuur 2-11 Conclusiekaart DC- en AC-tracés en locatie converterstation BSL-1 (Westerschelde)

Figuur 2-12 Conclusiekaart DC- en AC-tracés en locatie converterstation BSL-2 (Veerse Meer)
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2.4.4 Tracéalternatief naar Geertruidenberg (GT-1)

Figuur 2-13 Tracéalternatief naar Geertruidenberg (GT-1) - conclusiekaart
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2.4.5 Locaties converterstation Geertruidenberg

Figuur 2-14 Conclusiekaart DC- en AC-tracés en locatie converterstation
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3 Thema Omgeving
Dit hoofdstuk beschrijft hoe de omgeving bij het project is betrokken en welke aandachtspunten en vraagstukken
zij hebben benoemd bij de onderzochte tracéalternatieven op zee en land en mogelijke locaties voor een
converterstation. Met 'de omgeving' worden alle partijen bedoeld die belangen hebben die mogelijk door het
project worden geraakt of ondersteund.

3.1 Aanpak thema Omgeving
Dit hoofdstuk beschrijft eerst hoe de omgeving is betrokken bij het project Net op zee IJmuiden Ver
Alpha. Vervolgens wordt behandeld wat de omgeving voor de verschillende delen van de
tracéalternatieven en mogelijke locaties voor het converterstation heeft meegegeven tijdens het
participatieproces. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de tracédelen op zee, de tracédelen in
grote wateren, de tracédelen op land en de locaties voor de converterstations.
Eerst worden de algemene aandachtspunten aangegeven die gelden voor alle tracéalternatieven en
-varianten, daarna wordt ingezoomd op de verschillende tracéalternatieven en -varianten en locaties
voor het converterstation. Hierbij wordt steeds een onderscheid gemaakt in omgevingseffecten
tijdens de aanlegfase (bouwfase inclusief werkzaamheden ter voorbereiding daarop) die tijdelijk zijn,
en de mogelijke effecten die tijdens de gebruiksfase optreden en blijvend zijn tijdens de levensduur
van Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Er wordt gefocust op de grootste en meest onderscheidende
aandachtspunten en vraagstukken, die door omgevingspartijen in het participatieproces naar voren
zijn gebracht. Het gaat er dus niet om een allesomvattende omschrijving te geven van alle
opgebrachte vragen en aandachtspunten. In het Participatieverslag staat een overzicht van alle
opgehaalde informatie.17
Sinds de start van het participatieproces in februari 2019 (en ook daarvoor tijdens de Verkenning
aanlanding netten op zee18) is veel informatie uit de omgeving opgehaald. Partijen hebben
aandachtspunten benoemd, waar volgens hen rekening mee zou moeten worden gehouden bij de
ontwikkeling van tracéalternatieven en de effectbeoordeling. Met veel van deze punten is rekening
gehouden bij het vormgeven (traceren) van de tracéalternatieven die in het milieueffectrapport
(MER) en in de Integrale Effectenanalyse (IEA) zijn onderzocht (zie ook H1 inleiding van de IEA).
Omdat hier al rekening mee is gehouden (bijvoorbeeld door ergens omheen te traceren) zijn dat
geen aandachtspunten meer en komen ze dus niet terug in de hierna volgende paragrafen.
In dit hoofdstuk is zoveel als mogelijk geredeneerd vanuit belangen en minder vanuit individuele
partijen, omdat de afweging door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) plaatsvindt
op basis van belangen en niet op basis van partijen. Zo worden bijvoorbeeld belangen van agrariërs,
de visserij of bewoners weergegeven zonder daarmee in detail te treden. Waar relevant of waar dat
niet anders kan, zijn partijen wel bij naam genoemd. Omdat het lastig is om verschillende belangen
met elkaar te vergelijken, wordt er geen waardeoordeel gegeven in de vorm van een plus of een
min. Wel wordt gesproken over aandachtspunten, effecten, zorgen en eventuele hinder of overlast.
17https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/09/Participatieplan%20project%20IJmuiden%20Ver%20Alpha%20augustus%

202019%20definitief.pdf
18https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/verkenning-aanlanding
netten-op-zee-2030
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3.2 Aanpak omgevingsproces
TenneT geeft in dit project samen met het ministerie van EZK invulling aan het omgevingsproces om
belanghebbenden, zoals gemeenten, bewoners en bedrijven, in het plangebied te informeren en te
betrekken (hi͋ιΣ̯ ·ζ̯ιχΊΖ͋Σ͛ ͽ͋ΣΪ͇͋)΅ ͱ͋χ ͇͋Ϲ͋ ζ̯ιχΊΖ͋Σ ϮΪι͇͋Σ ·͋χ ζιΪΖ͋̽χ ͋Σ ͇͋ ϭΪΪι ·͋Σ
belangrijke onderwerpen besproken. Waar mogelijk en wanneer relevant krijgt de opgehaalde
informatie (denk aan kennis, zorgen, wensen en oplossingen) een plek in het project.
Werken volgens de toekomstige Omgevingswet
De besluitvorming over Net op zee IJmuiden Ver Alpha vindt zoveel mogelijk plaats volgens de
vereisten uit de Omgevingswet. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2022 in
werking. De formele besluiten voor het project worden volgens de huidige planning in 2022
genomen. Door nu al volgens de Omgevingswet te werken, voldoet het project straks aan de
vereisten uit de toekomstige wet. Wat betreft participatie betekent dit dat een grote groep
belanghebbenden vroegtijdig in het besluitvormingsproces betrokken is. Dit sluit ook aan bij een
nadrukkelijke behoefte vanuit een groot aantal partijen.
Participatie bij Net op Zee IJmuiden Ver Alpha
Het omgevingsproces is gestart met de 'Kennisgeving Voornemen en Participatie' die is gepubliceerd
op 22 maart 2019.19 Als bijlage lag het participatieplan ter inzage. In dit plan is aangegeven hoe
TenneT en EZK de omgeving willen betrekken bij het project. Met de Kennisgeving zijn mensen en
organisaties uitgenodigd om mee te denken over de invulling van participatie tijdens het project. Op
deze aankondiging zijn 22 reacties binnengekomen.
De reacties die betrekking hadden op het omgevingsproces zijn verwerkt in het participatieplan. Op
basis van reacties en de stand van zaken van het project wordt het participatieplan voor iedere
nieuwe fase van het project geactualiseerd. De laatste versie is eind augustus 2019 verschenen.20
Deze laatste versie van het participatieplan staat in het teken van de terinzagelegging van de
concept- Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) en Integrale Effectenanalyse (IEA).
Naast het participatieplan wordt iedere fase van het project (de NRD, de IEA, de uitwerking van het
voorkeursalternatief en de realisatiefase) afgesloten met een participatieverslag. In dit verslag kan
worden teruggelezen welke sessies met de omgeving er zijn gehouden en welke informatie hierbij is
opgehaald. Het participatieplan geeft een vooruitblik op de wijze waarop het proces wordt
vormgegeven, waarbij het participatieverslag dient als terugblik. (Het participatieverslag is een
bijlage van het participatieplan.)
In maart 2019 is gestart met kennismakingsgesprekken met betrokken bevoegde gezagen zoals
provincies, gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat. In april is een aantal inhoudelijke sessies
met Rijkswaterstaat georganiseerd over tracering op de Noordzee en de grote wateren. Ook is een
vijftal werksessies gehouden met partijen over hun belangen op zee, rondom grote wateren en op
land. Tijdens deze werksessies is met de omgevingspartijen bekeken wat de huidige situatie is, welke
ontwikkelingen zijn voorzien, wat wensen en eisen zijn en waar mogelijk kansen liggen. Samen is
bekeken welke alternatieve kabeltracés vanaf het platform op zee tot aan de verschillende locaties
19

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/03/Voornemen%20en%20participatieplan%20IJV%20Alpha%20def.pdf

20https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/09/Participatieplan%20project%20IJmuiden%20Ver%20Alpha%20augustus%

202019%20definitief.pdf
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voor het converterstation op land onderzocht zouden moeten worden. In juni 2019 is aan alle
partijen een terugkoppeling hierover gegeven.
De resultaten van de gesprekken tussen maart en juli 2019 zijn opgenomen in de concept-NRD.
Hierin is beschreven welke alternatieven op welke wijze onderzocht worden in het
milieueffectrapport (MER) fase 1. In het Bestuurlijk Overleg van 2 juli 2019 is geadviseerd om in de
concept-NRD voor te stellen om het tracéalternatief vanaf de Noordzee door de Oosterschelde naar
Rilland niet verder te onderzoeken vanwege een opeenstapeling van negatieve effecten.
De concept-NRD heeft ter inzage gelegen van 30 augustus tot en met 10 oktober 2019. Het
ministerie van EZK heeft betrokken partijen over deze formele stap geïnformeerd en alle stukken zijn
gepubliceerd op de website van RVO. De inhoud van de concept-NRD is daarnaast onder andere
gedeeld op de website van het project (www.netopzee.eu) en er zijn twee informatieavonden
gehouden (op 18 en 25 september 2019). Op de concept-NRD zijn 21 zienswijzen van organisaties en
bewoners ontvangen en vier reacties van overheden. Het ministerie van EZK heeft alle zienswijzen
beantwoord in een Nota van Antwoord. Daarnaast heeft de Commissie m.e.r. advies gegeven op de
concept-NRD (publicatie 22 oktober 2019). De adviezen, zienswijzen en reacties gaven geen
aanleiding tot het alsnog in het MER fase 1 / IEA onderzoeken van het alternatief naar Rilland via de
Oosterschelde. Mede op basis van de zienswijzen en reacties en het advies van de Commissie m.e.r.
en een positief advies van het Bestuurlijk Overleg van 4 december 2019, heeft de minister de NRD
op 14 december 2019 definitief vastgesteld, waarmee definitief gemaakt is dat het alternatief naar
Rilland niet verder wordt onderzocht. Alle stukken zijn te vinden op de website van Bureau
Energieprojecten21.
Van september 2019 tot en met het voorjaar 2020 heeft TenneT, waar nodig met het ministerie van
EZK, gesprekken gevoerd met betrokken partijen over diverse delen van de te onderzoeken
tracéalternatieven, locaties voor het converterstation en aanverwante onderwerpen. Zo is er veel
aandacht geweest voor het betrekken van landeigenaren in relatie tot het tracéalternatief via het
Veerse Meer naar het 380kV-station in Borssele, omdat daar een gedeelte van het tracé over land
gaat waar grondeigenaren en -gebruikers mogelijk geraakt worden. Er zijn extra sessies
georganiseerd over de kruising met de Haringvlietdam en de Veerse Gatdam, en over de mogelijke
locaties voor het converterstation in Geertruidenberg en Borssele. Ook heeft er een joint-fact
finding-sessie plaatsgevonden over het te onderzoeken tracéalternatief door de Westerschelde met
alle betrokken partijen uit Nederland en Vlaanderen. Daarnaast is meerdere malen met
Rijkswaterstaat, de Kustwacht en andere offshore partijen gesproken over het (niet) haaks kruisen
van de scheepvaartroutes. Met Rijkswaterstaat regio Zuid-Nederland Zuid zijn overleggen geweest
over de tracering door het Hollands Diep en rondom het Slijkgat. Tenslotte hebben er zowel rond de
aanlandingslocatie in Borssele als Geertruidenberg meerdere gesprekken en sessies plaatsgevonden
om de toekomstvastheid van de verbinding in relatie tot de aansluiting in Borssele of
Geertruidenberg te bespreken.
Eind maart/begin april 2020 hebben de werksessies voor zee- en land-partijen een (online)vervolg
gekregen. Op 31 maart en 2 april 2020 zijn belanghebbende partijen geïnformeerd over de
voorlopige resultaten van het MER en de IEA. Deze informatie is bij de partijen getoetst op
herkenbaarheid, correctheid en compleetheid. Ook is aanvullende relevante informatie opgehaald.
De resultaten van de bijeenkomsten zijn verwerkt in het voorliggende document.
21https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/12/NOZ-IJV-Alpha-Definitieve-NRD.pdf
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3.3 Aandachtspunten tracéalternatieven op zee
Deze paragraaf geeft een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten die door de omgeving zijn
genoemd met betrekking tot de onderzochte tracéalternatieven op zee. Na de overzichtskaart van
de verschillende tracéalternatieven op zee staat een tabel waarin de belangrijkste aandachtspunten
benoemd worden. Daarna worden achtereenvolgens de algemene aandachtspunten voor
tracéalternatieven op zee beschreven (3.3.2), de aandachtspunten op zee tijdens de aanleg (3.3.3)
en de aandachtspunten op zee tijdens de gebruiksfase (3.3.4). Bepaalde aandachtspunten worden in
detailkaarten toegelicht.

3.3.1 Ligging tracéalternatieven en belangrijkste aandachtspunten

Figuur 3-1 Ligging tracéalternatieven IJmuiden Ver Alpha op zee
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Tabel 3-1 Belangrijkste aandachtspunten tracéalternatieven op zee
Tracéalternatief / - variant

Aandachtspunt

Algemene aandachtspunten

-

BSL-1 Borssele via Westerschelde en BSL-2A
via Veerse Meer
BSL-1 Borssele via Westerschelde en BSL-2A
via Veerse Meer
GT-1 A en GT-1B Geertruidenberg via
Haringvliet, Hollands Diep en Amer

-

-

Hinder voor de scheepvaart
Hinder voor de visserij
Doorkruisen Natura 2000-gebieden Voordelta en Bruine Bank
Kruising van kabels en leidingen en parallelligging
Ligging in toekomstige Bruine Bank (Natura 2000-gebied)
Tijdelijke beperking defensieoefengebieden
Voorkeur voor deze tracéalternatieven vanuit
scheepvaartbelangen
Tijdelijke beperking defensieoefengebied
Hinder vaargeul Slijkgat
Beperking mogelijkheden zandwingebied 'P18H'
Beperkte afstand tot ankergebied '4 East'
Aanzanding kuststrook Zuid-Hollandse Delta

3.3.2 Algemene aandachtspunten voor tracéalternatieven op zee
Een aantal onderwerpen en belangen speelt een rol bij elk van de tracéalternatieven. Deze zijn
hieronder toegelicht.
Hinder en verkeersveiligheid voor scheepvaart op de Noordzee
Bij elk tracéalternatief zal tijdelijk hinder voor de scheepvaart ontstaan tijdens de aanlegfase
(bouwfase inclusief de voorbereidingsfase wanneer bijvoorbeeld onderzoeken worden uitgevoerd)
en bij eventueel toekomstig onderhoud. Omgevingspartijen (o.a. Rijkswaterstaat, Kustwacht,
Loodswezen) hebben benadrukt dat hinder gedurende alle fases zoveel mogelijk moet worden
voorkomen. Met name bij werkzaamheden in de scheepvaartroutes van het
verkeersscheidingsstelsel (VSS)22 waar grote schepen gebruik van maken, is het zoveel mogelijk
voorkomen van hinder extra belangrijk. Hinder heeft ook een relatie met de verkeersveiligheid voor
de scheepvaart in het VSS.
Om de werkzaamheden in de scheepvaartroutes zo kort mogelijk te laten duren, is het uitgangspunt
scheepvaartroutes zo haaks mogelijk te kruisen. Dit leidt tot langere tracéalternatieven op zee. De
scheepvaart is er echter tegelijkertijd bij gebaat, dat de totale lengtes van de tracés op zee niet
onnodig lang worden, omdat de totale aanlegperiode op zee dan langer duurt. Om hier de balans in
te vinden, hebben genoemde omgevingspartijen aangegeven dat er in de scheepvaartroutes van het
VSS gewerkt kan worden als er voldoende uitwijkmogelijkheden voor de schepen zijn (zie memo
MARIN Effecten scheepvaartveiligheid IJmuiden Ver, die als bijlage XI-C aan MER deel B hoofdstuk 8
is toegevoegd). Hinder voor de scheepvaart kan door het treffen van maatregelen en communicatie
volgens betrokken partijen tot een acceptabel niveau worden beperkt. Hoewel bij alle
tracéalternatieven hinder zal optreden, is er deels wel onderscheid tussen de tracéalternatieven met
betrekking tot hinder en scheepvaartveiligheid. Dit is toegelicht in de volgende paragraaf van dit
hoofdstuk.
Daarnaast kruisen alle tracéalternatieven van het Net op zee IJmuiden Ver Alpha relatief ver op zee
de Euro-Maasgeul (vaargeul) naar de Rotterdamse haven en onderscheiden zich daarmee niet ten
opzichte van elkaar. Ook hier kan de hinder tijdens de aanleg van de kabel tot een acceptabel niveau
worden beperkt door het treffen van maatregelen en communicatie (in overleg met de Kustwacht).
22

Het verkeersscheidingsstelsel (VSS) is een routeringssysteem. In de Noordzee zijn de diepwaterroutes gemarkeerd en
wordt aangegeven op welke plaatsen het elkaar tegemoetkomend verkeer een bepaalde afstand moet bewaren.
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Hinder voor de visserij
Het deel van de Noordzee waarin de tracéalternatieven zich bevinden, is een belangrijk gebied voor
de commerciële visserij. De visserijsector heeft zorgen over mogelijke negatieve effecten voor de
visserij op zee: de aanleg van de kabels veroorzaakt hinder tijdens de werkzaamheden (visgebied dat
tijdelijk niet gebruikt kan worden en omvaren) en de aanwezigheid van kabels vormt in de
gebruiksfase volgens de visserijsector een risico voor vissers. Bijvoorbeeld op het moment dat een in
de zeebodem begraven kabel onverhoopt toch bloot komt te liggen en beschadigd kan raken door
noodankeren en visnetten. De visserijsector heeft aangegeven dat wat hen betreft gekozen wordt
voor het tracéalternatief met de minste impact op visserij, namelijk het tracéalternatief met de
kortste route door de zeebodem. En men wil dat de kabels zo diep in de zeebodem worden
begraven, zodat het uitgesloten is dat deze bloot kunnen komen te liggen (zie paragraaf 4.4
hoofdstuk Techniek voor de lengtes van de tracés en voor informatie over de begraafdieptes). Ten
aanzien van hinder voor de visserij verschillen de tracéalternatieven op zee dermate weinig,
waardoor de zorg over hinder als niet onderscheidend aspect is beschreven binnen het thema
Omgeving.
Doorkruisen Natura 2000-gebieden Voordelta en Bruine Bank
Er is door omgevingspartijen verzocht om Natura 2000-gebieden zoveel mogelijk te vermijden. Het is
echter niet mogelijk Natura 2000-gebieden voor de Zeeuwse kust (Voordelta en Vlakte van de Raan)
te vermijden, omdat deze twee aaneengesloten gebieden zich langs de gehele zuidelijke
Noordzeekust bevinden. Daarnaast wordt in de toekomst waarschijnlijk direct ten zuiden van het
windenergiegebied IJmuiden Ver de Bruine Bank als Natura 2000-gebied aangewezen23. Deze hoge
zandbank, omgeven door een diepere zeebodem, is een belangrijk natuurgebied voor een aantal
vogel- en vissoorten. Zodra het gebied is aangewezen als Natura 2000-gebied geldt waarschijnlijk de
eis dat aanlegwerkzaamheden in dit gebied in de zomermaanden moeten plaatsvinden. De exacte
contouren van het Natura 2000-gebied Bruine Bank zijn nog niet definitief bekend, maar
vermoedelijk verschillen de raakvlakken met het gebied per tracéalternatief (zie MER deel B
Hoofdstuk 4 Natuur op zee en grote wateren). Dit is nader toegelicht in de volgende paragraaf van
dit hoofdstuk.

23

Zie het MER deel B paragraaf 4.4.2 voor gedetailleerde informatie hierover.
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Figuur 3-2 Ligging Natura 2000-gebieden
Kruising van kabels en leidingen en parallel ligging hieraan
De tracéalternatieven kruisen aanwezige kabels en leidingen, van relatief kleine datakabels tot
grotere olie- en gasleidingen. Het kruisen van andere kabels en leidingen is technisch op te lossen.
Hierbij wordt ook gekeken naar onderlinge beïnvloeding. Dat geldt ook in situaties waar kabels en
leidingen parallel liggen aan de hoogspanningsverbinding op zee. Voor elke kruising op zee wordt
een overeenkomst gesloten met de betreffende eigenaar. Naar verwachting kunnen de overeen
komsten voor alle kruisingen met de gebruikelijke aanpak tot stand komen.
Elektromagnetische velden op zee
Omgevingspartijen hebben de zorg uitgesproken over de effecten van elektromagnetische velden
van hoogspanningskabels op zee. De zorg betreft enerzijds effecten op het ecosysteem (o.a. op
vissen, zeezoogdieren) en anderzijds effecten op kompassen van schepen in geval van een
ongebundelde ligging van de gelijkstroomkabels van het net op zee. Dit onderwerp komt ook in het
MER deel B aan de orde in respectievelijk hoofdstukken 4 en 8.
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3.3.3 Aandachtspunten op zee tijdens de aanleg
Deze paragraaf gaat in op onderscheidende aandachtspunten en vraagstukken die door
omgevingspartijen zijn genoemd met betrekking tot de aanlegfase op zee. Met deze fase wordt de
periode bedoeld waarin voorafgaand aan het leggen van de kabel onderzoeken worden uitgevoerd
en de periode waarin de kabels daadwerkelijk worden aangelegd. Deze periode is tijdelijk. De mate
waarin de punten en vraagstukken aan de orde zijn, verschilt per tracéalternatief.
Tracéalternatief BSL-1 en tracévariant BSL-2A
Toekomstig Natura 2000-gebied Bruine Bank (zie Figuur 3-2)
Tracéalternatief BSL-1 (na splitsing uiteen in BSL-1A en BSL-1B) en de tracévariant BSL-2A
onderscheiden zich van BSL-2B/GT-1 doordat zij over ongeveer dezelfde lengte van noord naar zuid
door de (indicatieve ligging van de) Bruine Bank lopen. Aanlegwerkzaamheden kunnen vogels en
vissen verstoren. Voor tracéalternatief BSL-2B en de tracévarianten GT-1A en GT-1B (deze volgen in
dit gebied hetzelfde tracé) geldt dat het raakvlak met de Bruine Bank veel kleiner is. Zij
onderscheiden zich dus in positieve zin.
Tracévarianten BSL-1A en BSL-2A
Hinder en verkeersveiligheid voor scheepvaart op de Noordzee tijdens realisatie
Bij alle tracéalternatieven ontstaat tijdelijk hinder voor de scheepvaart tijdens de voorbereidings- en
aanlegfase (zie paragraaf 4.4.4 hoofdstuk Techniek). De tracévarianten BSL-1A en BSL-2A
onderscheiden zich echter van de andere alternatieven doordat omgevingspartijen (o.a.
Rijkswaterstaat, Kustwacht, Loodswezen) hebben aangegeven dat deze twee varianten hun voorkeur
hebben. BSL-1A ligt zodanig ver op zee dat er veel ruimte voor schepen is om uit te wijken en het ligt
ten westen van alle ankergebieden en daarmee meestal bovenwinds.
Tracévariant BSL-2A is door het lange rechte tracégedeelte een relatief korte route waarmee de
aanlegperiode korter duurt. Hoewel BSL-1B op verzoek van omgevingspartijen rekening houdt met
een mogelijk toekomstig ankergebied (zie Figuur 3-3) is het gewijzigde tracé vanuit
scheepvaartbelangen wat hen betreft nog steeds niet ideaal en heeft volgens omgevingspartijen veel
minder de voorkeur dan BSL-1A. BSL-1B loopt namelijk door een gebied op zee dat intensiever door
de scheepvaart wordt gebruikt (scheepvaartroutes en voorzorgsgebieden waar extra alertheid
noodzakelijk is wegens samenkomt van verschillende verkeersstromen; zie Figuur 3-3). BSL-1A
onderscheidt zich ook op dit punt positief van tracévariant BSL-1B. Omgevingspartijen hebben
daarom op de Noordzee een voorkeur voor BSL-1A met als goed alternatief BSL-2A. BSL-1B en BSL
2B zijn veel negatiever voor scheepvaart.
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Figuur 3-3 Ligging BSL-1B t.o.v. scheepvaartroutes en voorzorgsgebieden
Tijdelijke beperking gebruik Defensie oefengebied
De tracévarianten BSL-1A en BSL-2A onderscheiden zich volgens betreffende omgevingspartij
(ministerie van Defensie) in positieve zin van respectievelijk BSL-1B en BSL-2B omdat deze laatste
twee militaire oefengebieden kruisen (zie Figuur 3-4). Dit is echter geen belemmering voor het
uitvoeren van de werkzaamheden, mits de werkzaamheden vooraf duidelijk worden afgestemd met
de Koninklijke Marine in Den Helder. Er is in beide gevallen dus sprake van slechts zeer beperkte
effecten.
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Figuur 3-4 Militaire oefengebieden
Tracévarianten GT-1A en GT-1B
Tijdelijke beperking gebruik defensieoefengebied
Tracévariant GT-1A onderscheidt zich volgens betreffende omgevingspartij (ministerie van Defensie)
positief van het tracévariant GT-1B, omdat GT-1B een militair oefengebied kruist (zie Figuur 3-4). Dit
is echter geen belemmering voor het uitvoeren van de werkzaamheden, mits de werkzaamheden
vooraf duidelijk worden afgestemd met de Koninklijke Marine in Den Helder. Er is dus slechts een
zeer beperkt effect in relatie tot tracévariant GT-1A.
Hinder vaargeul Slijkgat
Via de vaargeul door het Slijkgat is de haven van Stellendam bereikbaar voor onder meer de
vissersvloot van Stellendam en voor de recreatieve vaart. In de haven is ook een scheepswerf. De
vaargeul wordt op diepte gehouden door frequente, langdurige baggerwerkzaamheden. Omgevings
partijen (o.a. Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Goeree-Overflakkee) hebben
aangegeven dat beschikbaarheid van de vaargeul voor genoemd gebruik belangrijk is.
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Tracévariant GT-1B onderscheidt zich van GT-1A doordat de kabel onder de vaargeul wordt
aangelegd, rekening houdend met de maximale baggerdiepte. Dit leidt tot meer hinder in de
vaargeul dan tracévariant GT-1A die zich volledig buiten de vaargeul bevindt. Tracévariant GT-1A
loopt door minder diep gebied en leidt daardoor tot een forse toename van de baggervolumes
indien het Net op zee IJmuiden Ver Alpha hier wordt aangelegd. Omgevingspartijen hebben hierover
de zorg uitgesproken dat dit mogelijk leidt tot milieueffecten en zij vragen zich af of er voldoende
gelegenheid is om deze extra vrijkomende baggervolumes op de daarvoor aangewezen locaties in
deze omgeving te kunnen storten (zie paragraaf 4.4.1 hoofdstuk Techniek).
Tot slot hebben omgevingspartijen gevraagd of een tracé ten oosten van de Hinderplaat via de Rak
van Scheelhoek een mogelijk alternatief zou kunnen zijn. Dit is echter niet mogelijk: dit gebied is
vanwege natuurbelangen alleen toegankelijk voor geregistreerde motorboten met een ontheffing en
voor kanoërs en kajaks. De aanleg van het net op zee leidt tot te veel verstoring (zie het
Alternatievendocument, bijlage IV bij MER deel A, voor meer informatie).

Figuur 3-5 Ligging Slijkgat
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3.3.4 Aandachtspunten op zee tijdens de gebruiksfase
Deze paragraaf gaat in op onderscheidende aandachtspunten en vraagstukken die door
omgevingspartijen zijn genoemd met betrekking tot de gebruiksfase. De gebruiksfase gaat over
blijvende aandachtspunten en vraagstukken tijdens de levensduur (aanwezigheid) van de in gebruik
zijnde kabelverbinding op zee.
Tracéalternatief BSL-2A
Raakvlak zandwinning
Rijkswaterstaat heeft erop gewezen dat alternatief BSL-2A in een reserveringszone voor
zandwinning ligt en hier twee vergunde zandwingebieden kruist. Dit raakt de belangen van
zandwinning, omdat op en nabij een hoogspanningskabel geen zand (meer) gewonnen kan worden
in verband met de kans op schade aan de kabel hierdoor. In overleg met Rijkswaterstaat zijn er in
het MER deel A twee varianten onderzocht om de effecten op zandwinning te beperken (zie
paragraaf 1.5 en 2.2.7).
Tracévarianten GT-1A en GT-1B
Beperking mogelijkheden zandwinning en beperkte afstand tot ankergebied

Figuur 3-6 Passage tussen anker- en zandwingebied
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Tracévariant GT-1A onderscheidt zich van GT-1B doordat het tracé van GT-1A via een smalle
doorgang tussen een zandwingebied (P18H) en een ankergebied (4 East) loopt. Deze doorgang is ook
onderdeel van een tracéalternatief naar de Maasvlakte van het Net op zee IJmuiden Ver Beta (MLV
2A). Indien zowel het tracé voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha als dat voor Net op zee IJmuiden Ver
Beta hier in een ongebundelde variant samenlopen dan kan er door de onderhoudszone van de
kabels niet meer worden voldaan aan de vereiste afstanden. Er ontstaat dan volgens
omgevingspartijen het risico ontstaan dat de zeebodem waar de kabel begraven ligt, kan
verschuiven ('afschuiven') als er vlakbij zandwinning plaatsvindt.
Tevens is vanuit de scheepvaart de zorg geuit dat krabbende ('uitwaaiende') schepen vanuit het
ankergebied bij zuidwestenwind buiten het ankergebied ankeren en de kabels zouden kunnen raken
en beschadigen. De passage van tracévariant GT-1B ten zuiden van het ankergebied heeft daarom
hun voorkeur. De situatie verbetert als een gebundeld aanleg van de kabels mogelijk is of wanneer
er slechts één verbinding (Net op zee IJmuiden Ver Alpha of Net op zee IJmuiden Ver Beta) doorheen
gaat.
Aanzanding kuststrook Zuid-Hollandse Delta
Gemeente Westvoorne heeft gewezen op de aanzanding die voor de kust plaatsvindt als gevolg van
te weinig afvoer van de rivieren en de aanpassing van de natuurlijke kustlijn. In dit kader is het
project ·Aanpak kust- en natuurontwikkeling Zuid-Hollandse Delta͛ gestart, waarbij ook andere
omgevingspartijen betrokken zijn (o.a. Havenbedrijf Rotterdam en provincie Zuid-Holland). Het
project loopt nog en er is nog geen zicht op concrete maatregelen. De gemeente heeft verzocht om
bij aanleg van de kabels rekening te houden met eventuele toekomstige baggerwerkzaamheden aan
de zuidzijde van de Maasvlakte. De varianten GT-1A en GT-1B onderscheiden zich niet op dit punt.
Zie ook hoofdstuk 6 Toekomstvastheid van deze IEA.
Vaargeul Slijkgat
Omgevingspartijen (Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam) hebben aangegeven dat de ligging
van de vaargeul door aanzanding voortdurend wijzigt. Wanneer er een situatie ontstaat die niet
meer acceptabel is, wordt de ligging van de geul herzien. De omgevingspartijen willen daarom dat de
kabel, ongeacht waar deze in dit gebied wordt aangelegd, zo diep komt te liggen dat deze in de
gebruiksfase geen belemmering voor een eventuele toekomstige vaargeul vormt (zie paragraaf 4.4.1
hoofdstuk Techniek). De tracévarianten onderscheiden zich niet met betrekking tot dit punt.
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3.4 Aandachtspunten tracéalternatieven grote wateren
Deze paragraaf geeft een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten die door de omgeving zijn
genoemd met betrekking tot de onderzochte tracéalternatieven in grote wateren. Na de
overzichtskaart staat een tabel waarin de belangrijkste aandachtspunten benoemd worden. Daarna
worden achtereenvolgens de algemene aandachtspunten voor tracéalternatieven in grote wateren
beschreven (3.4.2), de aandachtspunten in grote wateren tijdens de aanleg (3.4.3) en de
aandachtspunten tijdens de gebruiksfase (3.4.4). Van ieder tracéalternatief is een kaart toegevoegd
waarop de belangrijkste aandachtspunten zijn samengevat. Daarnaast worden bepaalde
aandachtspunten in detailkaarten toegelicht.

3.4.1 Ligging alternatieven en belangrijkste aandachtspunten

Figuur 3-7 Ligging tracéalternatieven grote wateren
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Tabel 3-2 Belangrijkste aandachtspunten tracéalternatieven voor grote wateren
Locatie / tracéalternatief

Aandachtspunt

Algemene aandachtspunten

-

BSL-1
Borssele via Westerschelde

-

BSL-2
Borssele via Veerse Meer

GT-1
Geertruidenberg via
Haringvliet, Hollands Diep
en Amer

-

Hinder voor visserij tijdens de aanleg
Hinder voor recreatie tijdens de aanleg
Hinder voor scheepvaart tijdens de aanleg
Natuurwaarden
Gronddekking kabel
Bereikbaarheid Haven van Antwerpen
Morfologie
Niet gesprongen explosieven (NGE)
Doorkruisen voorzorgsgebied Loodswezen
Doorkruisen vaargeul
Kruisen van Net op zee Borssele kabels
Archeologie
Ankergebieden (Wielingen Zuid & Rede van Vlissingen (Oost))
Stortvak SN11
Kruising Veerse Gatdam
Recreatie
Bij aanleg rekening houden met diverse seizoenen (storm-, recreatie- en
broedseizoen)
Botanisch grasland bij Veerse Gatdam
Binnenvaart
Eventueel kans voor creëren ruimte surfschool door opspuiten strand
Invloed magneetvelden op trekvissen
Beperkingen toekomstige ontwikkelingen rondom Haringvlietdam en het
Quackstrand
Ontwikkelingen windpark op Haringvlietdam
Kruising Haringvlietdam
Primaire kering van waterschap Hollandse Delta (zijnde een duinkering)
Hinder vaargeul Hollands Diep
Invloed op toe- en afvoer Shell Moerdijk
Kruising kabels en leidingen
Toegankelijkheid haven Drimmelen
Demagnetiseringslocatie Defensie
Beperking ankergebied
Invloed magneetvelden op trekvissen

3.4.2 Algemene aandachtspunten voor tracéalternatieven grote wateren
Een aantal onderwerpen en belangen speelt een rol bij ieder tracéalternatief. Deze zijn hieronder
toegelicht.
Hinder voor visserij tijdens de aanleg
De aanleg van de kabels in de grote wateren kan tijdens de werkzaamheden hinder veroorzaken,
aangezien visgebied mogelijk tijdelijk niet gebruikt kan worden door voorbereidende
werkzaamheden, doordat er installatiewerkzaamheden plaatsvinden of omdat de kabels nog niet
begraven zijn of onvoldoende dekking hebben. Dit kan leiden tot een tijdelijk visserijverbod op en
nabij de kabelverbinding. Dit zal echter vrij lokaal zijn en zich niet uitstrekken over grote gebieden.
Hinder voor recreatie tijdens de aanleg
De aanleg van de kabels in de grote wateren kan hinder veroorzaken voor recreatie. Met betrekking
tot eventuele hinder tijdens de aanlegwerkzaamheden heeft TenneT aangegeven dat de periode van
aanleg relatief kort is en dat ze zoveel als mogelijk rekening zal proberen te houden met het
uitvoeren van de aanlegwerkzaamheden buiten het recreatieseizoen, waardoor de overlast gering is.
De boringen onder de Haringvlietdam en Veerse Gatdam door mogen in principe niet tijdens het
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stormseizoen uitgevoerd worden. Dit betekent dat deze werkzaamheden hoogstwaarschijnlijk wel in
het recreatieseizoen plaatsvinden. Over het exacte tijdstip en de te nemen maatregelen vindt
afstemming plaats met alle betrokkenen rondom de mogelijke boorlocaties. Na de aanleg worden er
op de grote wateren geen effecten op recreatie verwacht.
Hinder voor scheepvaart tijdens de aanleg
Tijdens de aanleg zal de scheepvaart tijdelijk hinder ondervinden vanwege (tijdelijke) stremmingen
of omleidingen. Op de Westerschelde gaat het hier met name om zeeschepen van en naar de Haven
van Antwerpen en zeehaven Vlissingen. Bij Geertruidenberg zal de binnenvaart hinder ondervinden
op plaatsen waar de doorgang smaller is (Amer) of waar de kabel in de vaargeul wordt aangelegd (in
de buurt van de Haringvlietdam en ter hoogte van Moerdijk). Op het Veerse Meer is de intensiteit
van scheepvaart een stuk minder, maar ook hier moet rekening gehouden worden met overlast voor
de binnenvaart.
Effecten op natuur
Natuurorganisaties hebben aangegeven zich zorgen te maken om verstoring van natuurwaarden
langs de verschillende tracéalternatieven. Alle onderzochte tracés bevinden zich in Natura 2000
gebied. Speciale aandacht wordt gevraagd voor foerageergebieden van vogels, het broedseizoen en
botanisch grasland nabij het Veerse Meer en de eilanden in het Veerse Meer. Daarnaast zijn er
zorgen over de invloed van elektromagnetische velden op (trek)vissen. Informatie over effecten op
natuur staat in MER deel B Hoofdstuk 4 Natuur op zee en Hoofdstuk 5 Natuur op land.
Gronddekking kabel
Vissers en schippers hebben zorgen over de diepteligging van de kabel in verband met visnetten en
ankeren. De gronddekking boven de kabels beschermt de kabels tegen externe gevaren, zoals
gesleepte visnetten, gesleepte niet houdende scheepsankers en verloren lading. Ondanks dat bij de
installatie rekening gehouden wordt met mobiliteit van het zeebed over de levensduur van de
kabels, is het niet volledig uit te sluiten dat een kabel tijdens de levensduur ooit gerepareerd moet
worden, bijvoorbeeld ten gevolge van een elektrisch (inwendig) falen, ten gevolge van onvoorziene
afwijkingen ten opzichte van de verwachtte zeebodem mobiliteit of ten gevolge van eventueel
andere onvoorziene omstandigheden.
Voor alle onderzochte tracéalternatieven is het naar verwachting mogelijk om de kabels initieel
zodanig diep te installeren dat onderhoud aan de gronddekking gedurende de levensduur van de
kabels tot een minimum beperkt kan blijven, met uitzondering van de BSL-1 tracés.

3.4.3 Aandachtspunten grote wateren tijdens de aanleg
Deze paragraaf gaat in op onderscheidende aandachtspunten en vraagstukken die door
omgevingspartijen zijn genoemd met betrekking tot de aanlegfase op grote wateren. Met deze fase
wordt de periode bedoeld waarin voorafgaand aan het leggen van de kabel onderzoeken worden
uitgevoerd en de periode waarin de kabels daadwerkelijk worden aangelegd. Deze periode is
tijdelijk. De mate waarin de punten en vraagstukken aan de orde zijn, verschilt per tracéalternatief.
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BSL-1: Tracéalternatief Borssele via Westerschelde
Scheepvaart en de bereikbaarheid van de verschillende Scheldehavens is een belangrijk thema bij
partijen op de Westerschelde. Met zijn vele bochten is de Westerschelde één van de moeilijkst te
bevaren rivieren van de wereld, daarom staan de Scheldehavens en de nautische partijen sceptisch
tegenover een extra kabelverbinding door de Westerschelde. Tijdens de aanlegwerkzaamheden zal
het scheepvaartverkeer beperkt en zelfs gestremd worden. Voor het project Net op zee Borssele
waren vier stremmingen van 10 uur nodig. Door de aanwezigheid van zandbanken dient er zeer
waarschijnlijk gewerkt te worden met een ankerbak (een schip dat zich voortbeweegt op een anker),
dat zorgt voor een tragere installatie met meer beperkingen voor de scheepvaart en een
toegenomen veiligheidsrisico, gezien de grote hoeveelheid schepen die dagelijks op de
Westerschelde varen. Dit zorgt voor een beperktere bereikbaarheid van de Scheldehavens,
waaronder de Haven van Antwerpen. Dit alles is meer in detail uitgewerkt en beschreven in
paragraaf 4.4. van hoofdstuk 4 Techniek van deze IEA.
De Haven van Antwerpen en ook die van Gent zijn zeer belangrijke economische motors van
Vlaanderen. Om die reden heeft de Vlaamse overheid aangegeven het niet voorstelbaar te vinden
dat er, naast het Net op zee Borssele, nog een kabelverbinding door de Westerschelde komt.
Stremmingen zorgen voor het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van de havens, daarbij wordt verwezen
naar het handels- en scheepvaartverdrag tussen Nederland en België (1863) over de bereikbaarheid
van de havens.
De aanlanding van de kabels ter hoogte van het Sloegebied levert extra beperkingen op voor de
scheepvaart. Door de steile (mogelijk instabiele) helling vanaf het land naar het vaargebied, moet er
hoogstwaarschijnlijk geboord worden, net zoals bij de aanleg van het Net op zee Borssele. Gezien de
beperkte ruimte tussen de helling en het vaargebied, moet deze waarschijnlijk voor langere tijd (één
à twee maanden) worden versmald.
De kabels van de Net op zee Borssele verbinding moeten tussen de Rede van Vlissingen en de
Spijkerplaat opnieuw worden gekruist. Dit is technisch ingewikkeld, maar levert ook extra
beperkingen op voor de scheepvaart, omdat dit nabij en gedeeltelijk in de vaargeul plaatsvindt
waardoor de kans op stremmingen toeneemt en er minder ruimte voor de scheepvaart is om uit te
wijken.
De ervaring vanuit het Net op zee Borssele leert dat de Westerschelde een zeer hoge
verwachtingswaarde heeft voor niet gesprongen explosieven (NGE). Bovendien is gebleken dat er in
de Westerschelde veel schroot op en in het zeebed ligt. Daardoor is het zoeken naar NGE erg
arbeidsintensief. Er zijn in de Westerschelde voorafgaande aan de aanleg van Net op zee Borssele
ook daadwerkelijk enkele (7) niet gesprongen explosieven aangetroffen.
Vanwege de genoemde hoge verwachtingswaarde moet uitgebreid onderzoek plaatsvinden en de
verwachting is dat verschillende explosieven moeten worden geruimd door de Explosieven
opruimingsdienst (EOD) en de marine. Het gevolg hiervan is extra overlast en stremmingen voor
scheepvaart en visserij.
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Figuur 3-8 Aandachtspunten tracéalternatief BSL-1 via Westerschelde
Ook liggen er verschillende scheepswrakken en archeologische objecten in de Westerschelde. Deze
zijn bij de tracering van de kabelverbinding van het Net op zee Borssele grotendeels ontweken,
echter door de aanwezigheid van kabels van Net op zee Borssele lukt dat niet bij de aanleg van de
kabelverbinding voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Ook dit kan overlast en beperkingen voor
scheepvaartverkeer tot gevolg hebben.
Naast de drukke scheepvaart is de Westerschelde morfologisch een zeer dynamisch gebied met
zandbanken en een flinke getijdenstroming. Dit zorgt ervoor dat voor de aanleg van kabels grote
hoeveelheden zand moeten worden gebaggerd om de verschillende ondiepe platen toegankelijk te
maken om de kabel te kunnen installeren. Het gevolg hiervan is tweeledig, ten eerste zorgt dit voor
vertroebeling wat een negatief effect heeft op verschillende aanwezige natuursoorten. Dit wordt als
onwenselijk beschouwd vanuit verschillende natuurorganisaties. Daarnaast zorgt het ervoor dat de
aanleg van de kabels alleen maar mag plaatsvinden in het najaar en de winter. Dit kan leiden tot
langere aanlegtijden door het slechtere weer en dus meer overlast voor de scheepvaart en visserij.
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BSL-2: Tracéalternatief Borssele via Veerse Meer

Figuur 3-9 Aandachtspunten tracéalternatief BSL-2 via Veerse Meer
Dit tracéalternatief start bij de Veerse Gatdam. Ter plaatse van de Veerse Gatdam zijn twee
varianten onderzocht om de dam te kruisen:
1.
BSL-2 Midden: een boring in het midden van de Veerse Gatdam, vanaf het strand aan de
zeezijde onder de Veerse Gatdam door naar het water aan de Veerse Meer-zijde van de dam
(zie ook voetnoot 25) .
2.
BSL-2 Oost: een boring aan de oostzijde van de Veerse Gatdam vanaf de noordoostzijde van
het Veerse Meer naar het strand aan de zeezijde.
Een boring aan de westzijde van de dam is niet verder onderzocht vanwege de aanwezigheid van
vaste strandhuisjes op het Noordzeestrand op deze locatie, het smalle strand aan de kant van het
Veerse Meer, de ligging in de kernzone van de kering van het waterschap en de invloed op de
stabiliteit van de waterkering van het waterschap (zie de Notitie reikwijdte en detailniveau24 voor
een verdere toelichting).

24https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/12/NOZ-IJV-Alpha-Definitieve-NRD.pdf

Net op zee IJmuiden Ver Alpha - Integrale Effectenanalyse – Definitief

80

Kruising Veerse Gatdam
Tezamen met verschillende partijen is de kruising van de Veerse Gatdam verkend. De oostelijke
kruisingsvariant, waarbij de boring ingezet wordt aan de Veerse Meer zijde van de dam en uitkomt
op het strand aan de Noordzeezijde van de dam, werd daarbij als meest haalbaar gezien (zie
hoofdstuk Techniek). Een boring onder het midden van de dam is technisch complexer vanwege het
feit dat er van water naar water25 geboord moet worden onder de kering door (zie hoofdstuk 4
thema Techniek van deze IEA). Daarnaast kan deze boring invloed hebben op de stabiliteit van de
kering en daarmee invloed op de waterveiligheid. Ook leidt deze boring aan beide zijden van de dam
tot hinder voor recreatie (op strand en op het water). Deze hinder neemt toe omdat er voor de
boring een werkeiland aangelegd moet worden in het Veerse Meer wat overlast veroorzaakt voor
vissers en recreatie aangezien de boring buiten het stormseizoen moet plaatsvinden.

Figuur 3-10 Kruising Veerse Gatdam Midden (links) en Oost (rechts)
Voor de oostelijke boring moet rekening gehouden worden met het natuurgebied De Schotsman,
aan de noordoostzijde van het Veerse Meer. Dit gebied bestaat voor een groot deel uit
natuurgraslandgebied met hoge natuurwaarden (mossen) wat zoveel mogelijk ontzien moet
worden. Vanuit Staatsbosbeheer is aangegeven dat de boring door de Veerse Gatdam zo dicht
25In

hoofdstuk 4 thema Techniek van dit IEA wordt dit als een boring van water naar water beschouwd. Voor de
werkzaamheden aan de boring is een droog werkterrein benodigd, wat niet gegarandeerd kan worden bij het werken op
dit strand ten noorden van de Veerse Gatdam. Daarom zijn extra maatregelen benodigd, die maken dat deze boring wordt
gezien als een boring van water naar water.
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mogelijk richting het Veerse Meer geplaatst moet worden en zo dicht mogelijk bij de dam. Hierbij
moet wel rekening worden gehouden met de beschermingszones en constructie van de dam. De
suggestie is gedaan om in deze hoek van het Veerse Meer extra strand te realiseren. Dit zou meer
ruimte geven voor de boring met bijbehorend werkterrein en vervolgens een kans bieden voor de
surfschool om hier eventueel een vaste locatie te realiseren. Dit zou meegenomen kunnen worden
als meekoppelkans. Om te bepalen of een dergelijke meekoppelkans haalbaar is, moet hier
aanvullend overleg plaatsvinden met Rijkswaterstaat, de Gemeente Noord-Beveland,
Staatsbosbeheer en Waterschap.
Periode van aanleg
De periode van aanleg door het Veerse Meer moet zorgvuldig afgestemd worden met
belanghebbenden rondom het Veerse Meer. De kruising van de Veerse Gatdam moet bij voorkeur
buiten het stormseizoen plaatsvinden, terwijl vanuit toeristisch oogpunt gevraagd wordt rekening te
houden met het recreatieseizoen. Daarnaast moet voor natuur met het foerageren van trekvogels
(winterperiode) en het broedseizoen rekening worden gehouden.
Met name de kruising van de Veerse Gatdam vergt de nodige afstemming tussen verschillende
organisaties, zowel qua locatie als qua timing. Daarnaast neemt een boring ook aanzienlijk wat tijd in
beslag waardoor de overlast vermoedelijk twee tot drie maanden kan duren. De aanleg van de rest
van de kabel door het Veerse Meer kan in principe buiten het recreatieseizoen plaatsvinden en
neemt slechts enkele weken in beslag, waardoor de overlast beperkt blijft.
Voor de oostelijke variant voor de kruising van de Veerse Gatdam is gezamenlijk met
Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Waterschap Scheldestromen en de gemeente Veere en de
gemeente Noord-Beveland bekeken in welke periode een boring het beste uitgevoerd kan worden.
Hierbij werd door partijen aangegeven dat de boring en het intrekken van de kabels bij voorkeur
plaats moet vinden in de maanden juli, augustus en september. Hierdoor worden het stormseizoen,
broedseizoen en trekvogelseizoen ontzien. Vissers geven aan het liefst zo ver mogelijk richting het
najaar te werken. Door deze timing kan er mogelijk wel overlast ontstaan op de recreatie, door
opstelling van materiaal op het Noordzeestrand en op de parkeerplaats van de Veerse Gatdam. Ook
de surfschool ervaart hierdoor mogelijk (tijdelijk) overlast. Strandpaviljoens zijn wellicht tijdelijk
moeilijker bereikbaar. Aan de andere kant is de ervaring van TenneT dat deze werkzaamheden
doorgaans veel kijkers trekken die vermoedelijk gebruik gaan maken van aanwezige horeca.
Vertroebeling
Voor de schelpenkweek en oesterkweek in het Veerse Meer geldt dat door beroering van de bodem
vertroebeling kan ontstaan, waardoor er eventueel schade kan optreden. Zowel bij de detailtracering als in de uitvoering wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden met aanwezige visserij
en aquacultuur. Het criterium aquacultuur is specifiek onderzocht in het MER. Hierbij is ook gekeken
naar de locaties en de, door RVO en Rijkswaterstaat, afgegeven vergunningen op het Veerse Meer
(zie MER deel B hoofdstuk 8 Ruimtegebruik en overige Gebruiksfuncties).
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GT-1: Tracéalternatief Geertruidenberg via Haringvliet, Hollands Diep en Amer

Figuur 3-11 Aandachtspunten tracéalternatief GT-1 via Haringvliet, Hollands Diep en Amer
Dit tracéalternatief start bij de Haringvlietdam. Ter plaatse van de Haringvlietdam zijn twee
varianten onderzocht om deze te kruisen:
1. GT-1 Midden: een boring midden onder de Haringvlietdam door, vanaf het water aan de zeezijde
naar het water aan de Haringvlietzijde van de dam.
2. GT-1 Noord: een boring vanaf of nabij het strand aan de zeezijde, naar het hernieuwde en na
strandsuppletie ontstane deel van het Quackstrand aan de Haringvlietzijde van de dam.26

26

Het is mogelijk dat de boring vanaf de andere zijde wordt uitgevoerd. Dit hangt af van de technische uitwerking. Dit
maakt voor de aandachtspunten geen verschil.
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Kruising Haringvlietdam
De periode van aanleg moet zorgvuldig afgestemd worden met belanghebbenden rondom de
Haringvlietdam. De boringen en het intrekken van de kabels om de dam met de kabels te kunnen
kruisen, moeten vanuit oogpunt van hoogwaterbescherming buiten het stormseizoen (oktober t/m
maart) plaatsvinden. Vanuit toeristisch oogpunt wordt juist benadrukt het recreatieseizoen zoveel
mogelijk te ontzien door hinder in het voorjaar en de zomer zoveel mogelijk te beperken.
Andere werkzaamheden (bijvoorbeeld het aan elkaar verbinden van kabels) mogen wel in de
maanden oktober t/m maart plaatsvinden. Ook dan blijft afstemming met belanghebbenden aan de
orde, onder meer omdat de herinrichting van het Quackstrand bedoeld is om het gebied het hele
jaar door recreatief aantrekkelijk te maken. Ook voor het strand aan de zeezijde bestaan ideeën om
dit gebied toeristisch te ontwikkelen.

Figuur 3-12 Kruising Haringvlietdam
De twee varianten onderscheiden zich met betrekking tot dit thema in beperkte mate. Bij de variant
GT-1 Midden vinden de werkzaamheden vanaf schepen op het water plaats. Vanaf de stranden is er
zicht op de werkzaamheden en wellicht ook sprake van enige geluidhinder. Ook zullen er
beperkingen zijn voor recreatie (b.v. watersport, pleziervaart) nabij de werklocaties op het water.
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Bij de variant GT-1 Noord vinden de werkzaamheden op en/of zeer dicht bij de stranden plaats, waar
de in- en uittredepunten van de boring(en) liggen. Dit leidt op het strand aan beide zijden van de
dam tot hinder voor strandrecreatie en toerisme. Onder andere door de werkzaamheden zelf,
bouwverkeer en de opstelling van materiaal op de stranden (zoals een lier en het uitleggen van de
mantelbuizen voor de boring). Grote delen van het strand blijven echter beschikbaar tijdens de
werkzaamheden. Voor aanwezige horeca verwacht TenneT geen directe effecten. De ervaring leert
dat voorgenoemde werkzaamheden ook vaak bekijks trekken en dat belangstellenden vermoedelijk
gebruik maken van aanwezige horeca.
Kruisingen kabels en leidingen
Het tracé naar Geertruidenberg onderscheidt zich van de andere tracés door de aanwezigheid van
een groot aantal kabels en leidingen in het Haringvliet en het Hollands Diep. Het Veerse Meer kent
slechts twee kruisingen met kabels en leidingen op water en de Westerschelde kent er enkele. Per
kruisingslocatie moet uitgezocht worden hoe de kruising gerealiseerd kan worden (zie ook paragraaf
4.4.1 hoofdstuk Techniek van deze IEA). Voor de kruisingen met kabels en leidingen moeten
kruisingsbouwwerken worden aangelegd die een lokale vermindering van de waterdiepte tot gevolg
hebben. Het aanleggen van de kruisingsbouwwerken kan enige hinder opleveren voor de recreatie
en de scheepvaart.

Figuur 3-13 Kruising belangrijke kabels en leidingen
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Ligging in de vaargeul
De aanleg van de kabels levert op dit tracé enige hinder op voor de scheepvaart. Op het gehele tracé
is getracht om de vaargeul zo veel als mogelijk te vermijden. In de buurt van Moerdijk, ten noorden
van het baggerspeciedepot, zijn de kabels in de vaargeul getraceerd om daarmee de aanlegsteiger
en waterinlaat voor Shell Moerdijk te vermijden. Hiermee wordt ook voorkomen dat eventuele
vertroebeling ten gevolge van de kabelaanleg een effect heeft op de hiervoor gevoelige waterinlaat
van de Shell fabrieken op land.
Tevens heeft Shell Moerdijk aangegeven dat het gebied rond hun aanlegsteiger druk bevaren wordt
door schepen die bevoorraad moeten worden. Ook varen door het Zuid-Hollandsch Diep schepen
naar het baggerspeciedepot. Tijdens de vooronderzoeken en de aanlegwerkzaamheden is de
verwachting dat de toegangsgeul tot de haven van Moerdijk enige tijd wordt versmald of zelfs
gestremd.

Figuur 3-14 Ligging tracé in vaargeul Hollands Diep ter hoogte van Moerdijk
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Jachthaven Drimmelen
Jachthaven Drimmelen is een belangrijke toegangspoort voor recreatievaart richting de Biesbosch.
Met name tijdens het recreatieseizoen is het belangrijk dat vaarverkeer van de haven en de toegang
naar de Biesbosch gebruik kan maken. Hiermee wordt rekening gehouden doordat de aanleg zoveel
mogelijk buiten het recreatieseizoen zal plaatsvinden. Rondvaartboten varen echter ook buiten het
recreatieseizoen (zij het in mindere mate) richting de Biesbosch. Mogelijk vindt hier daarom tijdens
de aanleg enige hinder plaats, aangezien de Amer vrij smal is.

Figuur 3-15 Jachthaven Drimmelen

3.4.4 Aandachtspunten op grote wateren tijdens gebruiksfase
BSL 1: Tracéalternatief Borssele via Westerschelde
Het geprojecteerde kabeltracé ligt zeer dicht bij de ankergebieden Wielingen Zuid, Rede van
Vlissingen en Rede van Vlissingen Oost. De partijen rondom de Westerschelde geven aan dat
daarmee een stuk van het ankergebied feitelijk onbruikbaar wordt, omdat schepen altijd 500 meter
van een dergelijke kabelverbinding weg blijven om te gaan ankeren. Dit in verband met mogelijke
schades aan de kabels en aansprakelijkheid. Daarmee vervalt impliciet een groot deel van dit
ankergebied.
Door de technische beperkingen van de beschikbare aanlegmethoden, door zeer waarschijnlijke
beperkingen in het baggervolume bij de aanleg en omdat het onwenselijk is om het geulenpatroon
in de Westerschelde door diep baggeren te veranderen, is het niet overal mogelijk de kabel zodanig
diep te installeren dat voldoende dekking, zonder onderhoud gedurende de levensduur
gegarandeerd kan worden.
De Spijkerplaat beweegt met een cyclusduur van 30 jaar meer dan 20 meter op en neer en verschuift
daarnaast ook van locatie (zie MER Hoofdstuk 2 Bodem en Water op zee). Gedurende de levensduur
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van de kabels moeten deze opnieuw geïnstalleerd worden teneinde de begraafdiepte/gronddekking
te kunnen garanderen. Gezien de snelle veranderingen in de bodemligging van de Spijkerplaat kan
blootspoelen van de kabels niet uitgesloten worden. Het blootspoelen levert een risico op voor de
integriteit van de kabels. Het herbegraven of herstellen van de dekking brengt overlast met zich mee
en heeft impact op de natuur.
De kruising met kabels van Net op zee Borssele vindt plaats tussen de Rede van Vlissingen en de
Spijkerplaat. Hierbij wordt naar een locatie gezocht waarbij eventueel onderhoud (lees herbegraven)
niet aan de orde is. Dit kan op dit moment echter nog niet worden uitgesloten.
Herbegraven kan extra beperkingen opleveren voor de scheepvaart, omdat dit nabij en gedeeltelijk
in de vaargeul plaatsvindt. Daarnaast is de kruisingslocatie met Net op zee Borssele in een druk
scheepvaart- en morfodynamisch gebied in de buurt van een ankerplaats een risico voor de
leveringszekerheid van beide verbindingen. Bij onderhoud of calamiteiten betekent dit mogelijk
afschakelen van beide Netten op zee. Totaal gaat het hier om kabels voor 3,4 GW windenergie die
elkaar op deze plek kruisen.
BSL-2: Tracéalternatief Borssele via Veerse Meer
De veilige instandhouding van de Veerse Gatdam is van groot belang. De boring door het midden
van de kering kan van invloed zijn op de stabiliteit van de kering en is daarmee van invloed op de
waterveiligheid. Dit is bij de boring aan de Oostzijde niet het geval.
Risico's met betrekking tot verminderde gronddekking van de kabel zijn hier minder groot dan bij de
andere alternatieven aangezien de bodem van het Veerse Meer minder dynamisch is en de kabel
voldoende gronddekking behoudt.
De effecten op vissen, schaal- en schelpdieren in de gebruiksfase is iets waar de vissers zich zorgen
om maken, vooral het effect van elektromagnetische velden op paling. Vissers zijn bang dat
magneetvelden ervoor zorgt dat de hoeveelheid paling in het Veerse Meer afneemt of zelfs
helemaal verdwijnt (zie MER deel B Hoofdstuk Natuur op Zee paragraaf 4.5.3).
GT-1: Tracé Geertruidenberg door Haringvliet, Hollands Diep en Amer
Voor het kruisen van de Haringvlietdam zijn er twee varianten, GT-1 Midden en GT-1 Noord van de
verbinding naar Geertruidenberg (zie Figuur 3-12).
Rijkswaterstaat en het waterschap Hollandse Delta hebben meerdere keren het belang van de
veilige instandhouding van de waterkeringen benoemd (respectievelijk de Haringvlietdam en de
primaire waterkering bestaande uit duinen). Bij variant GT-1 Midden is er een raakvlak met de
beschermingszone van de Haringvlietdam. Variant GT-1 Noord kent raakvlakken met de
beschermingszone van de Haringvlietdam en met de primaire waterkering van het waterschap die
uit duinen bestaat.
Variant GT-1 Noord onderscheidt zich daarnaast van variant GT-1 Midden doordat de noordelijke
kruising resulteert in beperkingen die TenneT stelt aan het gebruik van gronden direct boven de
ondergrondse kabelverbinding en de daarbij behorende veiligheidszone. Overigens gelden hier al
beperkingen vanwege de ligging in de beschermingszone van de waterkering.
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Voor eventuele activiteiten en ontwikkelingen in de beschermingszone is toestemming van TenneT
vereist. De bedoeling hiervan is de kabels op een veilige manier in stand te kunnen houden.
Aangezien het op beide plaatsen om diepe boringen gaat met een relatief smalle veiligheidszone, zal
de aanwezigheid van de kabelverbinding naar verwachting maar beperkt effect hebben op eventuele
toekomstige ontwikkelingen op de stranden aan beide zijden van de Haringvlietdam en de dam zelf.
Met reeds bekende ontwikkelingen, zoals de mogelijke komst van een drietal windturbines aan de
binnenzijde van de Haringvlietdam en de herinrichting van het Quackstrand is bij dit tracéalternatief
rekening gehouden. Tevens is rekening gehouden met bestaande recreatievoorzieningen zoals
horecagelegenheid Boelies en openwater speelpark Aquapark Splash. Ook bij het variant GT-1
Midden is er sprake van beperkingen, maar worden kabels voldoende diep begraven waardoor er
met betrekking tot dit punt geen effecten worden verwacht (zie paragraaf 4.5 hoofdstuk Techniek
van deze IEA).
In het Haringvliet, het Hollands Diep en de Amer mag overal geankerd worden. Voor het ankeren
mogen schepen hier naast het gebruik van ankers ook gebruik maken van spudpalen, die in de
bodem worden geslagen om schepen tijdelijk vast te leggen. De ruimte voor ankeren wordt kleiner
door de ligging van de kabel. Schepen zullen niet boven de kabel ankeren.
Voor alle kruisingslocaties met kabels en leidingen in het Haringvliet en Hollandsch Diep moet in een
volgende fase uitgezocht worden of en zo ja wat de elektrische beïnvloeding van de kabel is op
andere kabels en leidingen en vice versa. Indien er sprake is van beïnvloeding moeten hiervoor
maatregelen genomen worden wat meestal betekent dat de onderlinge afstand vergroot dient te
worden.
Ter hoogte van Middelharnis ligt een demagnetiseringslocatie van het ministerie van Defensie. Hier
worden bijvoorbeeld mijnenvegers gedemagnetiseerd voorafgaande aan mijnenruim activiteiten. Er
moet in een volgende fase uitgezocht worden of en zo ja welke effecten deze activiteiten eventueel
hebben op de kabel en vice versa.
Het Haringvliet en Hollands Diep zijn belangrijke routes voor trekvissen van en naar de Maas en de
Rijn. Natuurorganisaties uiten de zorg op de mogelijke invloed van magneetvelden op het kompas
van deze vissen (zie MER deel B Hoofdstuk Natuur op zee en grote wateren paragraaf 4.5).

Net op zee IJmuiden Ver Alpha - Integrale Effectenanalyse – Definitief

89

3.5 Aandachtspunten tracéalternatieven (kabeltracés) op Land
Deze paragraaf geeft een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten die door de omgeving zijn
genoemd met betrekking tot de onderzochte tracéalternatieven op land. Omdat alleen het
tracéalternatief naar Borssele via het Veerse Meer (BSL- 2) een landtracé kent, wordt de bijhorende
varianten van dat tracé hier besproken. De tracés en locaties voor het converterstation komen in
paragraaf 3.6 aan bod. Het hoofdstuk begint met een tabel waarin de belangrijkste aandachtspunten
benoemd worden. Achtereenvolgens komen de algemene aandachtspunten (3.5.1), de
aandachtspunten tijdens de aanleg (3.5.2) en de aandachtspunten tijdens de gebruiksfase (3.5.3)
aan bod.
Tabel 3-3 Belangrijkste aandachtspunten tracéalternatief (kabeltracé) op land
Tracéalternatief / variant

Aandachtspunt

Algemene
aandachtspunten

-

BSL-1 Borssele via
Westerschelde
BSL-2
Borssele via Veerse Meer

Niet van toepassing, aansluiting van locaties converterstations worden behandeld in
paragraaf 3.6
Ontwikkelingen Waterpark Veerse Meer
Ontwikkelingen aanpassing verkeerssituatie door komst Waterpark
Hinder voor bewoners in gebied
Hinder agrarische percelen
Kruising kabels en leidingen
Niet gesprongen explosieven
Meerdere kruisingen met primaire waterkering
Elektromagnetische beïnvloeding
Uittrede westkant Veerse Meer
Uittrede oostkant Veerse Meer

-

Magneetvelden
Ruimtebeslag kabelbed en werkstroken tijdens de aanleg

-

Kruising van primaire kering
Verplaatsing Camping de Witte
Raaf; effecten door tijdelijk
bouwverkeer
Variant West
Variant Midden
-

GT-1 Geertruidenberg

Kruising A58,
spoorlijn en
primaire kering
Ligging langs
spoorlijn

-

Ontwikkelingen Waterpark Veerse
Meer: effecten door tijdelijk
bouwverkeer
Natuurgebied De Piet
Variant Oost

Zoetwatervoorkomens
Ligging langs de
Sloekreek

-

Ontwikkelingen
vliegveld (rotatie
start- en
landingsbaan)
Zoetwatervoorkomens
Ligging nabij
bewoning
Niet van toepassing, aansluiting van locaties converterstations worden behandeld in
paragraaf 3.6

3.5.1 Algemene aandachtspunten voor tracéalternatieven op land
Zorgen met betrekking tot magneetvelden op land
Overal waar hoogspanningsverbindingen worden aangelegd, of dit nou bovengronds of ondergronds
is, bestaan zorgen op het gebied van mogelijke effecten van magneetvelden op mens en dier. Deze
zorgen zijn ook geuit bij de tracéalternatieven die onderzocht worden voor het Net op zee IJmuiden
Ver Alpha.
De tracéalternatieven op land worden uitgevoerd in gelijkstroom27. Voor gelijkstroom geldt dat de
maximale blootstellingslimiet voor magneetvelden vele malen hoger is dan bij wisselstroom.
27

De wisselstroomtracés vanaf de locaties voor het converterstation komen aan bod in paragraaf 3.6
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Veldsterkten boven deze maximale blootstellingslimiet komen op voor publiek toegankelijke
plaatsen bij het hoogspanningsnet van TenneT niet voor. Daarnaast is er vanuit wetenschappelijk
onderzoek geen aanleiding te veronderstellen dat bij veldsterkten die onder de blootstellingslimiet
blijven, gezondheidseffecten kunnen voorkomen, ook niet bij langdurige blootstelling. De maximale
veldsterkte voor gelijkstroom die in dit project voor kan komen in de nabijheid van ondergrondse
hoogspanningskabels en het convertorstation is ongeveer 250 microtesla. De maximale
blootstellingslimiet is 40.000 microtesla. Er zijn daarom geen effecten te verwachten op mens en
dier.
Daarnaast zijn er door partijen ook vragen gesteld met betrekking tot de mogelijke effecten van een
dergelijke verbinding op precisie landbouw, zoals op het gebruik van zelfrijdende
landbouwvoertuigen. Deze aspecten zijn onderzocht in het MER, zie MER deel B hoofdstuk 9
Leefomgeving, Ruimtegebruik en overige Gebruiksfuncties, paragraaf 9.3.2 en paragraaf 9.5.2.
Ruimtebeslag kabel
Het ruimtebeslag van de kabelverbinding brengt voor alle landtracés van de tracéalternatieven
belemmeringen met zich mee. Omdat het nog niet duidelijk is of de kabel gebundeld of ongebundeld
aangelegd gaat worden, houdt TenneT voor de tracering en bijhorende effecten rekening met een
ongebundelde aanleg. De kabels worden in principe door middel van een open ontgraving
aangelegd. Op specifieke punten zoals kruisigen met wegen, spoorlijnen, waterwegen of kabels en
leidingen wordt een horizontaal gestuurde boring uitgevoerd ten behoeve van de aanleg. Voor het
landtracé moet er bij open ontgraving rekening gehouden worden met een totale belemmerde
strook van 9 meter bij open ontgraving. Bij een boring is de belemmerde strook 15 meter. Tijdens de
aanleg is er daarnaast een extra werkstrook nodig om werkzaamheden te kunnen uitvoeren en
tijdelijk grond op te slaan (zie MER deel B hoofdstuk 1 paragraaf 1.1.3). Na de aanleg kunnen er
boven de kabel gewoon landbouwactiviteiten plaatsvinden. Bebouwing en beplanting van
diepgewortelde bomen is binnen de belemmerde strook echter niet toegestaan28. Een eventuele
gebundelde aanleg zal zorgen voor een kleinere belemmerde strook waardoor de effecten op de
omgeving overal lager zijn.

3.5.2 Aandachtspunten op land tijdens de aanleg
Deze paragraaf gaat in op onderscheidende aandachtspunten en vraagstukken die door
omgevingspartijen zijn genoemd met betrekking tot de aanlegfase op land. Met deze fase wordt de
periode bedoeld waarin voorafgaand aan het leggen van de kabel onderzoeken worden uitgevoerd
en de periode waarin de kabels daadwerkelijk worden aangelegd. Deze periode is tijdelijk. De mate
waarin de punten en vraagstukken aan de orde zijn, verschilt per tracéalternatief.

28

https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/betrokken-bij-de-omgeving/brochures-hoogspanning-en-omgeving/
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BSL-2: Tracéalternatief Borssele via Veerse Meer
Uittredepunten Veerse Meer
Uittredepunt West

Figuur 3-16 Westelijke uittredepunt Veerse Meer
De overgang van het Veerse Meer naar land vindt plaats door een boring, omdat de primaire kering
zich aan deze zijde van het Veerse Meer bevindt. Aan de zuidwestkant van het Veerse Meer wordt
een nieuwe locatie voor camping de Witte Raaf gerealiseerd. De kabels van Net op zee IJmuiden Ver
Alpha komen aan de andere kant van de dijk en de Oranjepolderseweg te liggen. Hierdoor zijn geen
effecten op de nieuwe locatie van de camping te verwachten, behalve een tijdelijke toename van
bouwverkeer en mogelijke hinder van de werkzaamheden tijdens de aanlegfase.
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Uittredepunt Oost

Figuur 3-17 Oostelijke uittredepunt Veerse Meer
Het uittredepunt aan de zuidoostkant van het Veerse Meer komt ten noordoosten van Waterpark
Veerse Meer te liggen. Eventuele effecten op recreanten die gebruik maken van het Waterpark
betreffen een tijdelijke toename van bouwverkeer en mogelijke hinder van de werkzaamheden
tijdens de aanlegfase. Ter plaatse van het oostelijke uittredepunt wordt als onderdeel van de
plannen voor het Waterpark Veerse Meer natuur ontwikkeld. Dit sluit aan op het al bestaande
natuurgebied De Piet. De aanleg van het kabeltracé op dit punt kan mogelijke effecten hebben op
plannen voor natuurontwikkeling in dit gebied. Hiervoor dient afstemming plaats te vinden met
Staatsbosbeheer, waterschap Scheldestromen en de gemeente Middelburg. Het landtracé passeert
vervolgens enkele woningen. Met eigenaren moeten afspraken over werkzaamheden en daarmee
samengaande overlast gemaakt worden.
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Figuur 3-18 Aandachtspunten tracéalternatief BSL-2 landtracévarianten Veerse meer
Zorgen over hinder agrarische percelen
Het tracé via het Veerse Meer naar Borssele onderscheidt zich doordat een gedeelte door agrarisch
gebied wordt aangelegd. Hiervoor zijn in overleg met grondeigenaren drie verschillende varianten in
kaart gebracht, die vervolgens in het MER en de IEA onderzocht zijn. Over het algemeen geldt voor
alle varianten dat er tijdens de aanleg overlast ontstaat voor grondeigenaren. Zij kunnen hun grond
tijdelijk niet bewerken en krijgen te maken met bouwverkeer in de omgeving. Ook is aandacht
gevraagd voor de verstoring van het bodemprofiel, drainage in de landbouwpercelen en de
zoetwatervoorkomens op de landtracé varianten Midden en Oost. Daarnaast is gevraagd
boomgaarden zoveel mogelijk te ontzien om rooien van boomgaarden voor de aanleg te voorkomen.
De aanlegstrook voor de kabel(s) bedraagt tussen de 9 en 15 meter. De landtracés zijn zoveel
mogelijk langs de randen van percelen geplaatst zodat de overlast beperkt blijft. De exacte ligging
wordt, indien dit tracéalternatief gekozen wordt als voorkeursalternatief, in een latere fase in meer
detail met de grondeigenaren afgestemd. Daarnaast hanteert TenneT in principe schadeloosstelling,
wat betekent dat de rechthebbende vóór en na de aanleg van de hoogspanningsverbinding en de uit
te voeren werkzaamheden in een gelijkwaardige vermogens- en inkomenspositie moet verkeren. Dit
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geldt ook voor eventuele werkschades. Schadeloosstelling geschiedt in principe op het moment
wanneer schade zich voordoet.
Zorgen rondom niet gesprongen explosieven
In het gebied tussen Veerse Meer en Borssele is tijdens de Tweede Wereldoorlog flink gevochten.
Met name in het gebied op en rond de Sloedam is de verwachting dat zich niet gesprongen
explosieven (NGE) bevinden. Deze moeten gedetecteerd en indien noodzakelijk opgeruimd worden
voor de aanleg plaats kan vinden (zie ook deel B MER Hoofdstuk 9 Leefomgeving, Ruimtegebruik en
overige Gebruiksfuncties paragraaf 9.3.2 en paragraaf 9.5.2).
Nieuwe verkeersontwikkelingen
De gemeente Middelburg en het waterschap Scheldestromen (als wegbeheerder) hebben
aangegeven de verkeerssituatie in de omgeving van Arnemuiden en het toekomstige Waterpark
Veerse Meer te willen aanpassen. Hiervoor is het belangrijk contact te houden over een mogelijk
nieuw te plannen afrit van de A58 en overige verkeersontwikkelingen. Indien aanpassingen
gelijktijdig met de aanleg van de kabel plaatsvinden dan kunnen werkzaamheden mogelijk
gecombineerd uitgevoerd worden (potentiële meekoppelkans).
Zettingsgevoeligheid
Voor alle landtracés geldt dat de A58 en de spoorlijn naar Middelburg ergens gekruist moeten
worden. Landeigenaren hebben zorgen geuit omtrent de zettingsgevoeligheid in dit gebied vanwege
de aanwezigheid van spierklei.
Varianten landtracés BSL-2 Veerse Meer
Variant West
Het westelijke tracé kruist de A58, de primaire waterkering en de spoordijk op dezelfde locatie. Dit is
een complexe kruising die veel ruimtebeslag met zich meebrengt wat overlast veroorzaakt voor de
omgeving vanwege ruimtegebruik en bouwverkeer. Het westelijke tracé loopt vervolgens ten oosten
van de spoorlijn langs de dijk. De afstand tot het spoor is circa 20 meter. Vanwege de lange
parallelligging aan het spoor over een lengte van circa drie kilometer kan sprake zijn van wederzijdse
beïnvloeding tussen de kabels en het spoor (zie ook deel B MER Hoofdstuk 9 Leefomgeving,
Ruimtegebruik en overige Gebruiksfuncties paragraaf 9.3.2 en paragraaf 9.5.2).
Variant Midden
Tijdens de sessie met landeigenaren in het gehele zoekgebied is aangegeven dat de voorkeur uitgaat
naar dit tracé. Variant Midden komt nauwelijks langs woningen. Wel ligt het tracé langs de Sloekreek
waardoor bij aanleg mogelijk rekening gehouden moet worden met extra bemaling. Landeigenaren
hebben gevraagd om te onderzoeken of de kabel eventueel in de oude zeedijk aangelegd kan
worden. De dijk heeft geen waterkerende functie meer en is hier afgevlakt, waardoor er al een
brede, vlakke strook is ontstaan die momenteel voor agrarische doeleinden wordt gebruikt. Deze
mogelijkheid is intussen onderzocht en blijkt technisch uitvoerbaar. Voor landschap, natuur,
archeologie en overige gebruiksfuncties heeft deze variant wel effecten (Zie MER deel B).
Landeigenaren hebben verder aangegeven dat zij geen probleem zien in de passage van
zoetwatervoorkomens aangezien deze dieper liggen dan de begraafdiepte van de kabels. Tenslotte
heeft deze variant slechts 12 landeigenaren waarmee een Zakelijk Recht Overeenkomst (ZRO) moet
worden afgesloten ten opzichte van 16 landeigenaren in de westelijke en 17 in de oostelijke variant.
De impact op eigenaren is daarom kleiner.
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Variant Oost
Variant Oost staat momenteel ingetekend op de plek waar het Vliegveld Midden Zeeland mogelijk
haar nieuwe start- en landingsbaan zal aanleggen. In principe hoeft dit geen effect te hebben, zo
lang er onder de start- en landingsbaan wordt doorgeboord waardoor het vliegverkeer geen hinder
ondervindt. Wel dient uitgezocht te worden of vliegtuigen hier gebruik maken van een kompas voor
het opstijgen of landen. Elektromagnetische velden kunnen hier mogelijk een effect op hebben.
Variant Oost onderscheidt zich verder doordat het op een aantal punten in het tracé vrij dicht in de
buurt van woningen komt te liggen.

3.5.3 Aandachtspunten op land tijdens de gebruiksfase
Tijdens het gebruik van de kabel worden er op de landtracés nauwelijks effecten verwacht. Wel
dienen grondeigenaren rekening te houden met afspraken die worden vastgelegd in de Zakelijk
Recht Overeenkomsten (ZRO's). Hierin staat bijvoorbeeld dat er in de belemmerde strook geen
bebouwing of diepgewortelde bomen geplaatst mogen worden.
Voor alle kruisingslocaties en parallelligging met kabels en leidingen moet in een volgende fase
uitgezocht worden of en zo ja wat de wederzijdse elektromagnetische beïnvloeding is tussen de
kabels van het Net op zee IJmuiden Ver Alpha en andere kabels en leidingen. Indien er sprake is van
beïnvloeding moeten hiervoor maatregelen genomen worden zoals aanpassen van afstanden of
verkleinen van invloed door bijvoorbeeld aarding . Dit geldt ook voor effecten van
elektromagnetische velden op landbouwapparatuur.
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3.6 Aandachtspunten locaties converterstation
Deze paragraaf geeft een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten die door de omgeving zijn
genoemd met betrekking tot de onderzochte alternatieven voor een locatie voor een
converterstation. De paragraaf begint met een tabel waarin de belangrijkste aandachtspunten
benoemd worden. Vervolgens worden de algemene aandachtspunten voor de locaties voor een
converterstation beschreven (3.6.2), de aandachtspunten voor de locaties tijdens de aanleg (3.6.3)
en de aandachtspunten tijdens de gebruiksfase (3.6.4). De aansluitingen van de verschillende
locaties worden in figuren toegelicht.

3.6.1 Belangrijkste omgevingskenmerken van de locaties converterstation
Tabel 3-4 Belangrijkste aandachtspunten locaties converterstation
Locatie /
tracéalternatief
Algemene
aandachtspunten

Borssele

Aandachtspunt
Geluidshinder
Parallelloop en kruisingen kabels- en leidingen
Waterkeringen
Toekomstvastheid (combinatie met Waterstof)
Magneetvelden
Ontzien Groenproject 't Sloe
Locatie Liechtensteinweg

Locatie Belgiëweg Oost A en B

Nabij spooremplacement
Veiligheidscontouren omliggende
industrie (Zeeland Refinery en
VOPAK)

-

BSL-1 Borssele
vanuit
Westerschelde

BSL-2 Borssele
vanuit Veerse
Meer
Geertruidenberg

Buitendijks gelegen, ophoging van maaiveld met
circa 1,3 m nodig
Veiligheidscontouren bestaande en toekomstige
windmolens beperken beschikbare ruimte
Beschermingszones van de primaire kering

Aanlandingslocatie (o.a. boring onder primaire kering door)
Rekening houden met belangen kerncentrale Borssele
Kruising kabels en leidingen
Parallelligging aan kabels en leidingen
Aansluiting Liechtensteinweg
Aansluiting Belgiëweg Oost A en B
Toename ruimtebeslag doordat
locatie ten opzichte van de
Westerschelde 'voorbij' het 380kV
station ligt
Aansluiting Liechtensteinweg

Kruising primaire kering met AC-verbinding naar
380kV-station

-

-

Boringen nodig onder
spooremplacement
Ligging kabels en leidingen
RWE-terrein Noord
RWE-terrein Zuid
Voorkeur voor RWE-terrein
Dichtbij woonwijk
Beschermingszones van de
primaire kering (RWE Zuid)
Ligging kabels en leidingen om
met AC-verbinding van RWEterrein naar bestaande 380kV
station te komen

Aansluiting Belgiëweg Oost A en B
Boringen nodig door primaire waterkering aan
Belgiëweg Oost
Ligging kabels en leidingen
Standhazensedijk
Peuzelaar Noord
Mogelijk verleggen primaire waterkering
Recreatieve ontwikkelingen
Landschappelijke inpassing
Belemmerend effect toekomstperspectieven
Eventueel toekomstige duurzame
ontwikkelingen (zon en wind
Binnendijks gelegen, wel ophoging van maaiveld
met circa 3 m nodig
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3.6.2 Algemene aandachtspunten voor locaties converterstation
Zorgen om geluid en gezondheid
Er zijn veel vragen en zorgen -vooral bij Dorpsraad Borssele, maar ook in de gemeente
Geertruidenberg- over het nieuwe converterstation. De grootste zorg betreft de emissie van (laag
frequent) geluid van het converterstation en eventuele gezondheidseffecten hiervan. Deze
onderwerpen komen aan bod in het hoofdstuk 9 van het MER deel B. Hieruit blijkt dat de
geluidcontouren van de locaties bij Geertruidenberg en met name die op het RWE-terrein de
geldende norm ruimschoots overschrijden. Voor deze locaties zijn geluidbeperkende maatregelen
nodig.
Beïnvloeding kabels en leidingen
Zowel in het Sloegebied bij Borssele als bij Geertruidenberg liggen veel kabels en leidingen in de
grond die gekruist worden of waaraan parallel moet worden aangelegd. Onderlinge beïnvloeding
tussen kabels en leidingen op de kabelverbinding zal na vaststelling van het voorkeursalternatief
onderzocht worden zodat vervolgens bepaald kan worden of en zo ja welke maatregelen er nodig
zijn om effecten te mitigeren.
Waterkeringen
De locaties voor een converterstation bij Geertruidenberg en Borssele bevinden zich beiden in een
gebied met diverse primaire en regionale waterkeringen. Voor locaties van het converterstation die
buitendijks liggen, moet rekening worden gehouden met eventuele stijging van de zeespiegel en
daarmee toenemend risico op overstromingsgevaar. Ook voor sommige locaties van het
converterstation die binnendijks liggen, geldt dat zij een overstromingsrisico kennen waarbij de
locaties opgehoogd moeten worden. Voor de locaties Belgiëweg Oost A en B in Borssele, geldt dat
het terrein circa 1,3 meter opgehoogd moet worden voordat de converter gebouwd kan worden. Bij
Geertruidenberg geldt dat de locaties Standhazensedijk en Peuzelaar Noord circa 3 meter
opgehoogd moeten worden. Dit betekent dat de converterstations met een bouwhoogte van
maximaal 25 meter op deze locaties respectievelijk circa 1,3 en 3 meter hoger boven het maaiveld
uitsteken. Daarnaast heeft de ophoging van grond een verhoging van impact op de omgeving
vanwege extra bouwverkeer dat nodig is voor deze werkzaamheden.
Voor locaties op het RWE-terrein is dit niet het geval, aangezien dit al een opgehoogd terrein betreft
waardoor deze locaties geen overstromingsrisico kennen.
Ontwikkelingen waterstof
Zowel bij Borssele als bij Geertruidenberg zijn plannen voor (grootschalige) waterstofproductie.
Daarnaast zijn er ook andere ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van achterliggende
gebieden en industrie. Dit betekent volgens beide regio's dat de elektriciteitsvraag gaat toenemen.
Zowel de provincie Zeeland als de provincie Noord-Brabant zien de komst van de Net op zee
IJmuiden Ver Alpha verbinding als een kans voor de energietransitie. In het participatietraject
hebben er meerdere overleggen plaatsgevonden met de Provincie Zeeland en het industriecluster
SDR over hun ambities de industrie te 'vergroenen'. Daarnaast zijn er in Noord-Brabant gesprekken
geweest met vertegenwoordigers van de RES West-Brabant en de Provincie over hun ambities op
gebied van verduurzaming. Hiervoor is op 30 maart 2020 een zogenaamd 'Bidbook' aangeboden
waarin de unique selling points voor de regio Brabant benoemd zijn. In hoofdstuk 6
Toekomstvastheid van de IEA (paragraaf 6.3) wordt hier verder op in gegaan.
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Magneetvelden
De verbinding van de converterstations met de bestaande 380kV- stations worden uitgevoerd in
wisselstroom. Bij wisselstroom is de maximale blootstelling 100 microtesla (bij gelijkstroom 400.000
microtesla). Deze maximale blootstelling wordt op voor publiek toegankelijke plaatsen bij het
hoogspanningsnetwerk van TenneT nergens overschreden. Aanvullend heeft de Rijksoverheid in
2005 in een beleidsadvies geadviseerd om specifiek bij bovengrondse hoogspanningslijnen zoveel als
redelijkerwijs mogelijk te voorkomen dat kinderen langdurig verblijven in het gebied rondom de
bovengrondse hoogspanningslijn waar de jaargemiddelde magneetveldsterkte 0,4 microtesla of
meer is (VROM, 2005). Er is echter geen beleid voor ondergrondse hoogspanningsverbindingen.
Aangezien bekend is dat mensen in de nabijheid van hoogspanningsinfrastructuur zich soms zorgen
maken over magneetvelden, wordt hier in het MER (paragraaf 9.3.2) aandacht aan besteed.

3.6.3 Aandachtspunten voor locaties converterstation tijdens de aanleg
De benodigde oppervlakte voor een converterstation bedraagt 5,5 hectare. Tijdens de aanleg is er 2
hectare extra nodig voor de opslag van materiaal, bouwketen en apparatuur. Daarnaast veroorzaken
de bouwwerkzaamheden enige overlast op gebied van geluid en toenemend bouwverkeer. Hierbij
kan uitgegaan worden van het feit dat hoe langer het tracé is, hoe groter de overlast van
bouwwerkzaamheden tijdens de aanleg. Aangezien de aansluiting van de Liechtensteinweg op het
380kV-station in Borssele mogelijk plaatsvindt buiten het industriegebied om, wordt hier de meeste
overlast voor de omgeving verwacht (zie Figuur 3-21 en Figuur 3-22).

3.6.4 Aandachtspunten voor locaties converterstation tijdens de gebruiksfase
Locaties converterstation Borssele

Figuur 3-19 Overzicht locaties converterstation Borssele
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Liechtensteinweg
De locatie voor het converterstation aan de Liechtensteinweg ligt naast een spooremplacement. Dit
emplacement wordt gebruikt door bedrijven in de omgeving voor industrieel transport. Deze
transporten, van onder andere VOPAK, brengen een veiligheidscontour met zich mee die over de
locatie aan de Liechtensteinweg reikt. Daarnaast ligt deze locatie naast Zeeland Refinery, een
inrichting die ook veiligheidscontouren met zich meebrengt. Er moet dus rekening gehouden worden
met veiligheidscontouren van omliggende industrie en bekeken worden welke extra maatregelen er
nodig zijn om het converterstation niet in gevaar te brengen. Daarnaast zijn er door bewoners
zorgen geuit over mogelijke cumulatie van magneetvelden van de kabel met de reeds aanwezige
spoorlijn.
Belgiëweg Oost A en B
De aanwezige en geplande windturbines nabij deze locatie zorgen voor een beperking in de
beschikbare ruimte, waardoor het moeilijker is om voldoende ruimte te vinden voor het
converterstation. Op basis van de veiligheidscontouren van de nieuwe windturbines heeft dit
geresulteerd in de twee mogelijke locaties die nu onderzocht zijn in het MER en de IEA.
Beide locaties liggen gedeeltelijk in de beschermingszone B van de primaire kering. Waterschap
Scheldestromen heeft aangegeven dat dit mogelijk is.
Ontzien Groenproject 't Sloe

Figuur 3-20 Groenproject ‘t Sloe
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De gemeente Borsele heeft gevraagd om Groenproject 't Sloe zoveel als mogelijk te ontzien. Dit plan,
bestaand (hoog)opgaande beplanting en natuur, is nog in ontwikkeling en bedoeld als buffer tussen
onder meer het dorp Borssele en industriegebied het Sloe. De planning is het Groenproject de
komende jaren uit te breiden. Mocht de kabel van Net op zee IJmuiden Ver Alpha hier toch in de
buurt komen, dan heeft de gemeente gevraagd om onder het natuurgebied door te boren, zodat er
niet gekapt hoeft te worden en natuurwaarden beschermd blijven. Een wisselstroomverbinding van
een converterstation aan de Liechtensteinweg met het 380kV-station Borssele zou mogelijk
grotendeels buiten het Sloegebied om gelegd worden en heeft gezien de afstand en het aantal
boorlocaties een grotere impact op het Groenproject dan de verbinding van een converterstation
aan Belgiëweg Oost (zie Figuur 3-21 en Figuur 3-22).
BSL-1 Tracéalternatief Borssele via Westerschelde

Figuur 3-21 Aansluiting locaties voor converterstation Borssele vanuit tracéalternatief BSL-1
Westerschelde
Belgiëweg Oost A en B
Vanuit de Westerschelde kan een aansluiting gerealiseerd worden op Belgiëweg Oost A of B door
een (complexe) boring door de primaire waterkering. Na de aanlanding worden enkele bestaande
kabels en leidingen gekruist en liggen de IJmuiden Ver Alpha kabels over een lengte van circa 275
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meter parallel aan een buisleiding voor gastransport van Zebra. De afstand lijkt vooralsnog
voldoende, maar het is mogelijk dat er onderzoek gedaan moet worden naar eventuele wederzijdse
beïnvloeding. De kerncentrale heeft zorgen geuit rondom de gevolgen van werkzaamheden rondom
de centrale en de koelwatervoorziening. De handhaving van nucleaire veiligheid is een belangrijk
aandachtspunt voor deze locatie. Om vanaf de Belgiëweg het 380kV-station te bereiken moet hier
opnieuw onder een primaire waterkering doorgeboord worden.
Liechtensteinweg
Een aansluiting vanaf de Westerschelde op een converterstation aan de Liechtensteinweg volgt
hetzelfde tracé na de aanlanding als richting de Belgiëweg Oost. Daarna loopt het tracé verder
noordwaarts van het bestaande 380kV-station Borssele richting de Liechtensteinweg. Dit zou
betekenen dat er eerst een verbinding langs het 380kV-station Borssele naar de locatie van het
converterstation moet komen en dat daarna weer een wisselstroomverbinding 'terug' naar het
380kV-station gerealiseerd moet worden. Omdat de verbinding met het 380kV-station in
wisselstroom uitgevoerd wordt, betekent dit dat hier waarschijnlijk sprake is van een vergroot
kabelbed en daarbij horende belemmerde strook.
Bij wisselstroom zijn er drie kabels die naast elkaar aangelegd moeten worden. Daarnaast kan de
magneetveldzone enige impact op de omgeving hebben omdat het hier om wisselstroom gaat (zie
MER deel B hoofdstuk 9 Leefomgeving, Ruimtegebruik en overige Gebruiksfuncties, paragraaf 9.3.2
en 9.5.4.). De verbinding loopt gedeeltelijk om industriegebied 't Sloe heen. Hierdoor neemt tijdens
de aanleg het effect op de omgeving toe vanwege bouwverkeer en mogelijke tracering door
landbouwgrond. Om groenproject 't Sloe zoveel mogelijk te ontzien wordt hier onderdoor geboord.
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BSL-2 Tracéalternatief Borssele via Veerse Meer

Figuur 3-22 Aansluiting locaties voor converterstation Borssele vanuit tracéalternatief BSL-2 Veerse
Meer
Voor alle tracévarianten vanaf het Veerse Meer geldt dat deze na kruising van een aantal leidingen
een aantal kilometer in of naast de leidingenstrook moet worden aangelegd. Een goede afstemming
met de aanwezige kabel- en leidingeigenaren is hier van belang.
Afhankelijk van de ligging, kruisingshoek en afstand van de bestaande kabels en leidingen zijn hier
beïnvloedingsstudies nodig en dienen de nodige maatregelen in kaart gebracht te worden. Hierover
hebben al diverse overleggen met kabel en leidingeigenaren als Evides, Gasunie, Zeeland Refinery,
DNWG Infra en Enduris plaatsgevonden. Uit deze overleggen is naar voren gekomen dat de nu
geprojecteerde ligging geen noemenswaardige bezwaren zal opleveren. Hierbij is afgesproken dat
verder onderzoek en afspraken worden opgepakt na de VKA-keuze.
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Liechtensteinweg
Voor de aansluiting met de Liechtensteinweg moet onder het spooremplacement doorgeboord
worden. Zie voor meer informatie over deze boorlocatie en technische vraagstukken paragraaf 4.5
hoofdstuk Techniek van deze IEA.
Om vervolgens vanaf de Liechtensteinweg bij het 380kV-station te komen is opnieuw een boring
nodig. Omdat de verbinding met het 380kV-station in wisselstroom uitgevoerd zal worden, betekent
dit dat hier waarschijnlijk sprake is van een vergroot kabelbed en daarbij horende belemmerde
strook. Bij wisselstroom zijn er drie kabels die naast elkaar aangelegd moeten worden. Daarnaast
kent wisselstroom een grotere magneetveldzone waardoor de impact op de omgeving wordt Bij
wisselstroom zijn er drie kabels die naast elkaar aangelegd moeten worden. Daarnaast kan de
magneetveldzone enige impact op de omgeving hebben omdat het hier om wisselstroom gaat (zie
MER deel B hoofdstuk 9 Leefomgeving, Ruimtegebruik en overige Gebruiksfuncties, paragraaf 9.3.2
en 9.5.4.).
De eventuele aansluiting van de locatie van het converterstation aan de Liechtensteinweg met het
bestaande hoogspanningsstation loopt gedeeltelijk om industriegebied 't Sloe heen. Hierdoor neemt
tijdens de aanleg het effect op de omgeving toe vanwege bouwverkeer en mogelijke tracering door
landbouwgrond. Om groenproject 't Sloe zoveel mogelijk te ontzien wordt hier onderdoor geboord.
Belgiëweg Oost A en B
De aansluiting van de DC-tracés vanuit het Veerse Meer op Belgiëweg Oost lopen grotendeels door
de buisleidingenstrook en hebben daarmee geringe impact op de omgeving. Om vanuit deze strook
de locaties aan de Belgiëweg Oost te kunnen bereiken, is een complexe boring nodig onder de
primaire waterkering. Hierbij moeten naast de waterkering diverse kabels en leidingen gekruist
worden. Om vervolgens van de locaties naar het 380kV-hoogspanningsstation te komen, moet
dezelfde primaire waterkering nogmaals gekruist worden met een tweede boring (AC-tracé).
Concluderend kan gesteld worden dat een converterstation op de locatie Liechtensteinweg een
grotere impact heeft op de omgeving van een converterstation op de locatie Belgiëweg Oost A of B.
GT-1 Tracéalternatief Geertruidenberg
Geertruidenberg RWE-terrein Noord en RWE-terrein Zuid
Door alle betrokken partijen (gemeente Geertruidenberg, provincie Noord-Brabant, RWE en
Waterschap Brabantse Delta) is de voorkeur uitgesproken voor een converterstation op het RWEterrein, in plaats van in het open gebied tussen RWE en het 380kV-station. Het converterstation zou
dan in de plaats komen van de circa 90 meter hoge hallen van RWE die niet meer in gebruik zijn.
Aangezien het converterstation (met 25 meter) lager is dan de nu bestaande hallen, zou het effect
op de omgeving qua zicht op het gebied verkleind worden. Deze locatie bevindt zich echter dicht bij
de woonkern Geertruidenberg, waardoor aanwonenden overlast zouden kunnen ervaren van geluid.
De hallen die worden afgebroken zijn al langdurig buiten gebruik en produceren daarom geen geluid
meer in tegenstelling tot het mogelijk toekomstige converterstation.
Beide locaties liggen buiten de primaire waterkering. Er is hier echter geen ophoging nodig vanwege
de al verhoogde ligging van het RWE-terrein. De locatie RWE-terrein Zuid ligt gedeeltelijk in
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beschermingszone A, B en de kernzone van de primaire kering. Waterschap Brabantse Delta heeft
aangegeven dat de voorkeur uit gaat naar RWE-terrein Noord.
Het DC-tracé van de locaties op het RWE-terrein met het bestaande 380kV-station doorkruist een
gebied waar veel kabels en leidingen in de grond liggen. Dit betekent dat er gezamenlijk met kabelsen leidingeigenaren gekeken moet worden naar een mogelijke ligging van de kabels van IJmuiden
Ver Alpha ten opzichte van bestaande infrastructuur en dat er onderzoek nodig is naar eventuele
wederzijdse beïnvloeding.
RWE heeft gevraagd uit te zoeken of de bovengrondse hoogspanningsverbinding van RWE met het
hoogspanningsstation die niet meer in gebruik is eventueel gebruikt kan worden om het
converterstation met het 380 kV-station te verbinden. Het uitgangspunt voor Net op zee IJmuiden
Ver Alpha is een ondergrondse aansluiting. Indien dit niet mogelijk blijkt, kan naar alternatieven
worden gezocht.

Figuur 3-23 Locaties converterstation Geertruidenberg
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Geertruidenberg Standhazensedijk en Peuzelaar Noord
Zowel de locatie Standhazensedijk en Peuzelaar Noord liggen in een open gebied. Aangezien deze
locaties zich meer richting de gemeentegrens van Geertruidenberg met de gemeente Drimmelen
bevinden, heeft ook de gemeente Drimmelen aangegeven bezorgd te zijn over de mogelijke effecten
van een converterstation op deze plek. In het MER deel B hoofdstuk 6 Landschap (paragraaf 6.5) is
de landschappelijke inpassing van alle locaties onderzocht en gevisualiseerd.
In het Amer-gebied heeft de gemeente Geertruidenberg plannen voor de ontwikkeling van o.a.
recreatie en natuur. Samen met verschillende omgevingspartijen is in 2018 gewerkt aan
'Toekomstperspectieven Amergebied' waarin verschillende ontwikkelscenario's op gebied van
recreatie, natuur, wonen en energie zijn uitgewerkt.
Daarnaast waren er plannen voor een zonnepark, precies op de locatie van de Standhazensedijk.
Innogy had ook plannen voor het plaatsen van windturbines langs de primaire kering. Mogelijke
veiligheidscontouren van deze windturbines, zouden de inpassing van een converterstation op de
locaties Standhazensedijk en Peuzelaar Noord in de weg kunnen zitten vanwege de externe
veiligheid. De gemeente Geertruidenberg geeft aan dat plannen voor zowel zonneparken als
windturbines in het kader van de RES West-Brabant voorlopig van de baan zijn.
Verder heeft het Waterschap Brabantse Delta aangegeven dat het in Geertruidenberg de
mogelijkheid open zou willen houden om de primaire waterkering in de toekomst te verplaatsen. De
locatie van het converterstation aan de Standhazensedijk zou deze plannen onmogelijk maken,
omdat er dan een economisch waardevol object wordt geplaatst in een gebied wat in de toekomst
mogelijk buitendijks zou kunnen komen te liggen.

3.7 Meekoppelkansen
Naast aandachtspunten en zorgen die de omgeving geuit heeft over de periode van aanleg en de
gebruiksfase van de kabels, ziet de omgeving soms ook kansen waardoor bepaalde werkzaamheden
die toch al in de planning staan gezamenlijk opgepakt kunnen worden of waar het project Net op
Zee IJmuiden Ver Alpha wellicht de weg vrij maakt voor nieuwe ontwikkelingen in een bepaald
gebied. Deze kansen worden in deze paragraaf toegelicht. Sommige zijn eerder in bovenstaande
paragrafen genoemd.
Tabel 3-5 Overzicht mogelijk meekoppelkansen
Tracéalternatief

Kansen

BSL-1 Borssele via
Westerschelde
BSL-2 Borssele via Veerse Meer

-

Versterking primaire waterkering Sloehaven

-

GT-1 Geertruidenberg

-

Versterking Veerse Gatdam
Ontwikkeling surfstrand
Ontwikkelingen aanpassing verkeerssituatie door komst Waterpark
Versterking Haringvlietdam

Versterking primaire waterkering Sloehaven
Waterschap Scheldestromen heeft aangegeven dat de primaire waterkering aan de Oostzijde van de
havenmond in de toekomst versterkt moet worden. Indien Net op zee IJmuiden Ver Alpha hier een
aanlanding zou realiseren dan zouden werkzaamheden voor de versterking van de waterkering
gezamenlijk opgepakt kunnen worden zoals dat eerder bij Net op zee Borssele ook gedaan is.
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Versterking Veerse Gatdam
De Veerse Gatdam wordt in de nabije toekomst mogelijk versterkt. Indien er voor Net op zee
IJmuiden Ver Alpha onder de Veerse Gatdam door geboord moet worden, zouden werkzaamheden
gezamenlijk opgepakt kunnen worden. Door werkzaamheden te combineren, wordt de overlast op
de omgeving door eventuele afsluitingen van de weg of werkverkeer beperkt.
Ontwikkeling surfstrand
De suggestie is gedaan om in Noordoostelijke hoek van het Veerse Meer extra strand te realiseren.
Dit zou meer ruimte geven voor een boring onder de Veerse Gatdam waardoor tegelijkertijd natuur
gespaard kan worden en vervolgens een kans ontstaat voor de surfschool om hier eventueel een
vaste locatie te realiseren. Om te bepalen of deze kans haalbaar is, moet aanvullend overleg
plaatsvinden met Rijkswaterstaat, de gemeente Noord-Beveland, Staatsbosbeheer en het
Waterschap Scheldestromen.
Ontwikkeling aanpassing verkeerssituatie
De gemeente Middelburg en het waterschap Scheldestromen (als wegbeheerder) hebben
aangegeven de verkeerssituatie in de omgeving van Arnemuiden en het toekomstige Waterpark
Veerse Meer te willen aanpassen. Hiervoor is het belangrijk contact te houden over een mogelijk
nieuw te plannen afrit van de A58 en overige verkeersontwikkelingen. Indien aanpassingen
gelijktijdig met de aanleg van de kabel plaatsvinden dan kunnen werkzaamheden mogelijk
gecombineerd uitgevoerd worden.
Versterking Haringvlietdam
De zandsuppletie die toegepast moet worden voor de boring aan de Noordzijde van de
Haringvlietdam laat TenneT liggen ter versterking van de dam. Daarnaast wordt in een nadere
inventarisatie onderzocht welke werkzaamheden op en rond de Haringvlietdam mogelijk
gecombineerd kunnen worden.
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3.8 Samenvattende kaarten

Figuur 3-24 IEA Omgeving conclusiekaart tracéalternatief op zee BSL-1 & BSL-2
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Figuur 3-25 IEA Omgeving conclusiekaart tracéalternatief Westerschelde BSL-1
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Figuur 3-26 IEA Omgeving conclusiekaart locaties converterstation & Sloehaven BSL-1
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Figuur 3-27 IEA Omgeving conclusiekaart Veerse Gatdam & Veerse Meer BSL-2
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Figuur 3-28 IEA Omgeving conclusiekaart landtracévarianten BSL-2
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Figuur 3-29 IEA Omgeving conclusiekaart locaties converterstation & Sloehaven BSL-2
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Figuur 3-30 IEA Omgeving conclusiekaart tracéalternatief naar Geertruidenberg (GT-1)
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Figuur 3-31 IEA Omgeving conclusiekaart grote wateren tracéalternatief GT-1
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Figuur 3-32 IEA Omgeving conclusiekaart locaties converterstation & Amer-gebied GT-1
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4 Thema Techniek
4.1 Aanpak thema Techniek
Om een afweging te kunnen maken voor het thema Techniek, is in dit hoofdstuk gekeken naar de
technische haalbaarheid van de verschillende tracéalternatieven op zee, in grote wateren en op
land. Ook is gekeken naar technische aandachtspunten die spelen bij de locaties voor het
converterstation.
In hoofdstuk 1 Inleiding, paragraaf 1.4.2 van deze Integrale Effectenanalyse (IEA) en in MER deel B
hoofdstuk 1 is beschreven hoe het platform eruit ziet en hoe deze wordt aangelegd. Het platform
ligt voor alle tracéalternatieven op dezelfde plek. Er zijn voor het hoofdstuk Techniek geen
onderscheidende alternatieven voor het platform. Het platform wordt daarom niet beschouwd in dit
hoofdstuk.

Leeswijzer
In dit hoofdstuk wordt eerst een analyse gemaakt van technische aspecten die spelen bij de verschillende
locaties voor het converterstation (paragraaf 4.2). In paragraaf 4.3 wordt een kort overzicht gegeven van de
technische uitgangspunten van de kabeltracés op zee en op land. Vervolgens wordt in paragraaf 4.4 een analyse
gemaakt van onderscheidende onderwerpen voor de verschillende tracéalternatieven op zee en door grote
wateren. In paragraaf 4.5 wordt ingegaan op de onderscheidende onderwerpen voor de verschillende
tracéalternatieven op land. In paragraaf 4.6 wordt een samenvatting en totaaloverzicht gegeven van de
analyses van de tracéalternatieven voor zowel op zee, grote wateren als op land.

Voor de locaties voor het converterstation en de tracéalternatieven is bij veel criteria een score
toegekend. Deze scores variëren van neutraal (0) tot zeer negatief (- -). Zie Tabel 4-1 voor een
overzicht van de betekenis van de verschillende scores. Voor het converterstation is gekeken naar de
onderlinge verschillen tussen de locaties. Hierbij is met een (0) tot (- -) score aangegeven wat de
relatieve score is van een bepaald alternatief ten opzichte van de overige alternatieven. Voor de
tracéalternatieven is er gescoord ten opzichte van een maatstaf of verwachtingswaarde. Er zijn geen
positieve scores omdat er wordt aangenomen dat de aanwezigheid of installatie van de kabel op
geen enkel aspect een positief effect heeft. Een neutrale score betekent niet dat het beoordeelde
aspect niet voorkomt, maar dat er geen negatief effect wordt verwacht.
Tabel 4-1 Beoordelingsschaal
Score
-
0/
0

Effect
Zeer negatief
Negatief
Licht negatief
Neutraal

4.2 Locaties converterstation
In deze paragraaf zijn de verschillende locaties voor het converterstation geanalyseerd vanuit
technisch perspectief. Hierbij worden eerste de technische kenmerken uiteengezet die gebruikt zijn
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als uitgangspunt voor de analyse van de verschillende locaties. Voor deze analyse is gebruikt
ͽ̯̯͋Ιχ ϭ̯Σ ·͋ϳζ͋ιχ ΖϢ͇ͽ͋͋Σχ͛ ͇̯̯ι̼ΊΖ ϹΊΖΣ ͇͋ ϭΪΜͽ͋Σ͇͋ ΪΣ͇͋ιϮ͋ιζ͋Σ ͋͋ͽ͋ΣΪ͋Σ΄
• Vorm van de locatie;
• lucht- en bodemkwaliteit;
• bereikbaarheid;
• beïnvloeding en externe veiligheid;
• geluid.

4.2.1 Kenmerken
In Tabel 4-2 staan de bij het bepalen van de haalbaarheid gebruikte kenmerken van de locaties voor
het converterstation. De verschillende locaties voor het converterstation die onderzocht zijn voor
IJmuiden Ver Alpha staan in Figuur 4-1 (Borssele) en Figuur 4-2 (Geertruidenberg).
Tabel 4-2 Kenmerken converterstation
Kenmerken converterstation
Benodigde oppervlakte werkterrein aanleg
Benodigde oppervlakte converterstation
Maximale hoogte converterstation
Aanlegperiode
Geluid

2 hectare
5,5 hectare
25 meter
2 jaar
Belangrijkste bron van geluid: transformatoren buiten

Figuur 4-1 Locaties converterstation Borssele
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Figuur 4-2 Locaties converterstation Geertruidenberg

4.2.2 Vorm locatie
Uitleg criterium
Een converterstation bestaat uit een aantal technische componenten. De indeling van deze
technische componenten luistert nauw. Een aantal componenten moet bijvoorbeeld dicht bij elkaar
ΜΊͽͽ͋Σ΅ E͋Σ ̽ΪΣϭ͋ιχ͋ινχ̯χΊΪΣ ̼͋νχ̯̯χ ΪΣ͇͋ι ̯Σ͇͋ι͋ ϢΊχ ̽ΪζΪΣ͋Σχ͋Σ ϭΪΪι ͇͋ ·ΊΣ-ζΪΪΜ͛ ϭ̯Σ ͇͋
gelijkstroom en componeΣχ͋Σ ϭΪΪι ͇͋ ·ζΜϢν-ζΪΪΜ͛ ϭ̯Σ ͇͋ ͽ͋ΜΊΖΙνχιΪΪ29. Dit resulteert erin dat er
twee varianten zijn voor de vorm van een converterstation:
• rechthoekig;
• vierkant.
In Figuur 4-3 zijn deze varianten schematisch weergegeven.

29

Een converterstation bestaat uit veel meer componenten. Deze beschrijving is sterk versimpeld om het begrijpelijk en
leesbaar te houden.
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Belangrijke verschillen tussen deze varianten zijn:
• De vorm (vierkant vs. rechthoekig). Niet alle locaties voor een converterstation bieden plek
voor beide vormen. Het benodigde oppervlak voor een rechthoekige variant is iets groter
dan die van een vierkante variant (verschil is circa 0,3 hectare).
• De plek waar de componenten voor de wisselstroom (AC) liggen. Bij de vierkante variant kan
dit aan één kant van de locatie. Bij de rechthoekige variant moet dit aan de uiteinden van de
locatie, omdat er tussen de plus- en min-pool geen ruimte is. Resultaat hiervan is dat de
aansluitende 380kV-verbindingen ook van twee verschillende plekken vertrekken.

Figuur 4-3 Varianten voor vorm converterstation (schematische weergave)
Beoordeling
In de beoordeling van de locaties voor het ̽ΪΣϭ͋ιχ͋ινχ̯χΊΪΣ ΪΣ͇͋ι ·͋χ ̽ιΊχ͋ιΊ̯ ·ϭΪι͛ Ίν ͋͋Σ ̯̯Σχ̯Μ
zaken beschouwd.
• Complexiteit: In een vierkante vorm is het gemakkelijker om de technische componenten
logischer op elkaar te laten aansluiten. Een vierkante vorm is daarmee technisch minder
complex en heeft de voorkeur. Een locatie die voor deze vorm geschikt is, krijgt dus een
positievere beoordeling.
• Aansluiting gelijkstroom (DC) en wisselstroom (AC): In de rechthoekige variant zitten de ACcomponenten aan de kopse kant van het station. Hierdoor kan het technisch uitdagend zijn
Ϊ ·Ϯ͋ͽ͛ χ͋ ΙΪ͋Σ ϭ̯Σ ·͋χ νχ̯χΊΪΣ ΊΣ͇Ί͋Σ ͋͋Σ ΜΪ̯̽χΊ͋ ̯ΜΜ͋͋Σ ζΜ̯̯χν ̼Ί͇͋χ ̯̯Σ ͇͋
rechthoekige variant. Het heeft de voorkeur om de componenten voor AC in de richting van
het 380kV-station te hebben, en de componenten voor DC in de richting van de DC-kabel te
hebben. Ook de afstand tot het 380kV-station wordt hier meegenomen. Een grotere afstand
is technisch nadeliger.
De verschillende locaties voor het converterstation zijn hieronder beoordeeld. De locaties zijn
weergegeven in Figuur 4-1 (Borssele) en Figuur 4-2 (Geertruidenberg).
Borssele
Op de locaties Liechtensteinweg en Belgiëweg Oost B is de vierkante variant mogelijk. Op Belgiëweg
Oost A is dit niet mogelijk. Hiermee is het technisch complexer om een converterstation te situeren
op de locatie Belgiëweg Oost A.
De locatie Liechtensteinweg ligt op relatief grotere afstand van het bestaande 380kV-station.
Hierdoor is een langere 380kV-verbinding nodig. Deze locatie scoort daardoor minder dan de
locaties aan de Belgiëweg Oost. De locatie Belgiëweg Oost A heeft door de vorm aan de twee korte
zijden 380kV-verbindingen. De 380kV-tracés kunnen daardoor niet gebundeld worden aangelegd.
Dit leidt tot een groter ruimtebeslag en meer technische uitdagingen. Er is bij de locatie Belgiëweg
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Oost A wel veel ruimte om deze tracés uit te voeren, en de afstand tot het 380kV-station is relatief
kort.
Tabel 4-3 Beoordeling criterium vorm locatie converterstation Borssele
Locatie

Liechtensteinweg

Belgiëweg Oost A

Belgiëweg Oost B

Complexiteit

0

-

0

Aansluiting AC en DC

-

0/

0

Geertruidenberg
Bij de locatie RWE-terrein Noord en Peuzelaar Noord kan alleen de rechthoekige variant worden
geplaatst. Hiermee is het technisch complexer om een converterstation te situeren op deze locaties.
Bij RWE-terrein Noord is wel meer ruimte beschikbaar dan bij Peuzelaar Noord. Bij de locaties
Standhazensedijk en RWE-terrein Zuid is alleen de vierkante vorm mogelijk. De vierkante vorm van
de locatie RWE-terrein Zuid overlapt gedeeltelijk met de beschermingszones A en B van de primaire
kering van het Waterschap Brabantse Delta. Voor het gedeelte dat overlapt met de
beschermingszones van de kering heeft het Waterschap aangegeven dat er beperkingen ten aanzien
van eventuele verharding kunnen gaan gelden. Hierdoor wordt alle flexibiliteit in plaatsing van de
verschillende componenten van het converterstation ontnomen. Alle gebouwen (DC-componenten)
van het converterstation zouden hierdoor in het ·niet beperkte͛ deel moeten komen te staan,
waardoor de AC-componenten niet gunstig gepositioneerd komen te staat ten opzichte van de ACaansluiting richting het 380kV-station. Hiermee is het technisch veel complexer om een
converterstation te situeren op de locatie RWE-terrein Zuid.
De locaties op het RWE-terrein liggen relatief op grotere afstand van het bestaande 380kV-station.
Hierdoor is een langere 380kV-verbinding (AC) nodig. Deze locaties scoren daardoor minder dan de
locatie aan de Standhazensedijk. De locatie Peuzelaar Noord heeft door de vorm aan de twee korte
zijden 380kV-verbindingen. De 380kV-tracés (AC) kunnen daardoor niet gebundeld worden
aangelegd. Dit leidt tot een groter ruimtebeslag en meer technische uitdaging.
Samenvattend heeft de locatie Standhazensedijk de meest gunstige vorm en locatie voor een
converterstation.
Tabel 4-4 Beoordeling criterium vorm locatie converterstation Geertruidenberg
Locatie
Complexiteit
Aansluiting AC en DC

RWE-terrein Noord
-

RWE-terrein Zuid
-
-

Standhazensedijk
0
0

Peuzelaar Noord
-

4.2.3 Bodemkwaliteit
Uitleg criterium
TenneT heeft de voorkeur om een locatie aan te wijzen waar geen of weinig activiteiten benodigd
ϹΊΖΣ Ϊ ͇͋ ΜΪ̯̽χΊ͋ ·̼ΪϢϮιΊΖζ͛ χ͋ ̯Ι͋Σ΅ ͇͋͋͜ι͋ ΜΪ̯̽χΊ͋ ·͕͋͋χ ͋͋Σ ͕ϢΣ͇͋ιΊΣͽ ΣΪ͇Ίͽ΅ D͋
grondgesteldheid bepaalt de mate van fundering. De kwaliteit van de bodem kunnen ervoor zorgen
dat er grotere technische uitdagingen zijn om een converterstation te bouwen op een locatie.
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Beoordeling
Binnen dit criterium wordt beschouwd of er zetting kan optreden en of er een mogelijke
bodemverontreiniging aanwezig is. Deze zaken leiden tot aanvullende technische maatregelen. Waar
relevant wordt beschouwd welke activiteiten nog uitgevoerd dienen te worden alvorens een locatie
'bouwrijp' is. Eventuele ophoging ten gevolge van het overstromingsrisico komt aan bod in paragraaf
0 van dit hoofdstuk. In MER deel B wordt in hoofdstuk 3 Boden en water op land, meer uitgebreid
ingegaan op deze onderwerpen.
Borssele
Alle locaties in Borssele kennen een mate van zettingsgevoeligheid. Bij geen van de locaties is een
bodemverontreiniging bekend. Het kan zijn dat na grondonderzoek op de locaties blijkt dat er wel
bodemverontreinigingen aanwezig zijn.
Tabel 4-5 Beoordeling criterium bodemkwaliteit Borssele
Locatie

Liechtensteinweg

Belgiëweg Oost A

Belgiëweg Oost B

Zetting

0/

0/

0/

Verandering bodemkwaliteit

0

0

0

Geertruidenberg
De locaties op het RWE-terrein liggen op een ondergrond die relatief zettingsgevoeliger is dan bij de
locaties Standhazensedijk en Peuzelaar Noord. Dit resulteert in een licht negatieve (0/-) beoordeling
voor de locaties op het RWE-terrein en een neutrale beoordeling voor de overige twee locaties.
Op dit moment staan er nog gebouwen en installaties op de locaties RWE-terrein Noord en RWEterrein Zuid. Voor de twee locaties op het huidige RWE-terrein geldt dat bestaande gebouwen
gesloopt moeten worden en het zeer waarschijnlijk is dat er bodemsaneringswerkzaamheden plaats
moeten vinden. Dit resulteert in een groter risico op vertraging voor deze twee locaties.
Direct ten noorden naast de potentiële converterstation locatie RWE-terrein Noord zijn enkele
verontreinigingen bekend. Binnen de belijning van de potentiële locaties zijn geen verontreinigingen
bekend. Uitgangspunt is dat voor de realisatie van het converterstation geen bemaling noodzakelijk
is. De grondwaterstand (en daarmee grondwaterstroming) worden dan ook niet beïnvloed door het
converterstation. Dit zorgt voor een neutrale score (0) voor het criterium verandering
bodemkwaliteit. Het kan zijn dat na grondonderzoek op de locaties blijkt dat er wel
bodemverontreinigingen aanwezig zijn.
Tabel 4-6 Beoordeling criterium bodemkwaliteit Geertruidenberg
Locatie
Zetting
Verandering bodemkwaliteit

RWE-terrein Noord
0/
0

RWE-terrein Zuid
0/
0

Standhazensedijk
0
0

Peuzelaar Noord
0
0

4.2.4 Bereikbaarheid
Uitleg criterium
Tijdens de aanlegfase is er voor de bouw van het converterstation circa twee hectare ruimte
benodigd als werkterrein. Om bijvoorbeeld transport tussen het werkterrein en de locatie voor het
converterstation te beperken, ligt het werkterrein bij voorkeur direct naast of zo dichtbij mogelijk bij
de locatie voor het converterstation.
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De bereikbaarheid van het werkterrein en de locatie van het converterstation worden in grote mate
bepaald door grote en zware componenten. Met name de hoogspanningstransformatoren zijn
daarin leidend. Deze transformatoren zullen tijdens de installatiefase over water worden
getransporteerd naar een locatie in de nabijheid van de bouwlocatie. Hiervoor is een laad- en
loslocatie nodig, waarna een zwaar transport de transformator naar de locatie vervoert. Bestaande
wegen moeten worden getoetst op belasting. Overige delen worden voorzien van tijdelijke
versterking (rekening houden met breedte van de wegen, bruggen, duikers, en andere
infrastructuur). Binnen dit criterium wordt beschouwd of er ruimte is voor een werkterrein en of de
bestaande wegen geschikt zijn om zwaar transport over te vervoeren.
Beoordeling
Borssele
Ten opzichte van de locaties die nu op kaart staan, zie Figuur 4-1, behoeven alle locaties additionele
ruimte als werkterrein. Dit past nergens in de ingetekende ruimte. Voor alle locaties lijkt het
mogelijk om dit in de directe nabijheid te organiseren. Alle locaties scoren daarom licht negatief
voor de ruimte voor een werkterrein.
D͋ ΜΪ̯̽χΊ͋ν ΜΊͽͽ͋Σ Ϊζ ·͋χ ΊΣ͇ϢνχιΊ͋χ͋ιι͋ΊΣ ·χ ΜΪ͋ Ϯ̯χ ̯l geschikt is voor industriële activiteiten. Ook
is er een haven aanwezig waar mogelijk gebruik van zou kunnen worden gemaakt voor de aan- en
afvoer van zwaar materieel. Het is de verwachting dat deze locaties weinig aanpassingen behoeven
om zwaar transport mogelijk te maken. Deze locaties krijgen daarom een neutrale score voor de
geschiktheid van de wegen voor zwaar transport.
Tabel 4-7 Beoordeling criterium bereikbaarheid Borssele
Locatie

Liechtensteinweg

Belgiëweg Oost A

Belgiëweg Oost B

Ruimte werkterrein

-

-

-

Geschiktheid wegen zwaar transport

0

0

0

Geertruidenberg
Ten opzichte van de locaties die nu op kaart staan, zie Figuur 4-2, behoeven alle locaties additionele
ruimte als werkterrein. Dit past nergens in de nu ingetekende ruimte. Voor alle locaties lijkt het
mogelijk om dit in de directe nabijheid te organiseren. Alle locaties scoren daarom licht negatief
voor de ruimte voor een werkterrein.
De locaties RWE-terrein Noord en RWE-terrein Zuid liggen op het huidige RWE-terrein, wat al
geschikt is voor industriële activiteiten. Ook is er een haven aanwezig waar mogelijk gebruik van zou
kunnen worden gemaakt voor de aan- en afvoer van zwaar transport. Het is de verwachting dat deze
locaties weinig aanpassingen behoeven om zwaar transport mogelijk te maken. Deze locaties krijgen
daarom een neutrale score voor de geschiktheid van de wegen voor zwaar transport. Voor de
locaties Standhazensedijk en Peuzelaar Noord, die niet op een industrieterrein liggen, zijn
waarschijnlijk meer maatregelen benodigd. Hierbij is de af te leggen weg van de transformatoren
bepalend voor de extra maatregelen, zoals wegverbreding, verharding en rijplaten. Deze locaties
worden daarom licht negatief beoordeeld voor de geschiktheid van de wegen voor zwaar transport.
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Tabel 4-8 Beoordeling criterium bereikbaarheid Geertruidenberg
Locatie
Ruimte werkterrein
Geschiktheid wegen zwaar
transport

RWE-terrein
Noord
0/

RWE-terrein
Zuid
0/

Standhazensedijk

Peuzelaar Noord

0/

0/

0

0

0/

0/

4.2.5 Beïnvloeding, externe veiligheid en overstromingsrisico
Uitleg criterium
Elektromagnetische velden
Het grootste gedeelte van het converterstation bestaat uit gelijkstroom-spanning. De invloed
daarvan is vele malen kleiner dan die van een wisselstroom-installatie (zie ook de uitleg
magneetvelden in hoofdstuk 9, paragraaf 9.3.2 van MER deel B). Voor beïnvloeding kan daarom
worden uitgegaan van beïnvloeding veroorzaakt bij wisselstroomstations en de daaraan
gerelateerde ontwerpcriteria. Bij het station wordt het hekwerk op een nog te bepalen afstand
(initieel uitgangpunt >20 meter met inachtneming van andere factoren die deze afstand bepalen)
geplaatst zodat de beïnvloeding aan de rand daarvan binnen de geldende normering valt.
Invloed op hoogspanningsnet
De locatiekeuze kan invloed hebben op de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het bestaande
net. Er wordt immers 2 GW aan capaciteit aangesloten die bij uitval geen of weinig invloed mag
hebben op de bedrijfsvoering van dit net.30 Studies in een volgende fase moeten uitwijzen of
additionele componenten of installaties nodig zijn om de netveiligheid te waarborgen. Tijdens de
uitvoering van deze studies kan al een inschatting gemaakt worden van eventuele beïnvloeding op
de operatie van derden (b.v. de kerncentrale bij Borssele en andere elektriciteit producerende
installaties). Iedere vorm van bovenstaande beïnvloeding (netsituatie of derden) kan gemitigeerd
worden door het toepassen van andere (andere klasse of specificaties) of meer apparatuur (zoals
elektrische filters). Deze worden waar mogelijk ingepast in de bestaande configuratie, maar leiden
zeker tot additionele kosten en mogelijk ruimte.
NB: Initiële netstudies (Netstrategie) hebben al geleid tot de huidige locatiekeuze. Inpassing is
mogelijk in bestaande netconfiguratie. Additioneel gedetailleerde studies tijdens de engineeringsfase
(ontwerpfase), zullen uitwijzen of extra aanpassing nodig is. Deze is mede afhankelijk van de
definitieve keuze van HVDC-configuratie, fabrikant en componenten.
Overstromingsrisico
Het verdient de voorkeur om de installatie op of boven het maaiveld te plaatsen, of zelfs het
overstromingsrisico in acht te nemen en de installatie verhoogd aan te leggen. Een gelijkstroom
installatie bestaat in grote mate uit vermogenselektronica die zeer gevoelig is voor vocht en warmte.
De installatie zal daarvoor dus continu gemonitord en geregeld moeten worden om de
beschikbaarheid te kunnen garanderen.

30

Het aansluiten van 2 gigawatt (GW) is technisch complex omdat de stabiliteit van de het net geborgd moet blijven, de
aanvoer van deze productie moet namelijk ook ergens naartoe. Dit is nog meer het geval als deze productie opeens
wegvalt door een storing of uitval van een netdeel. Deze 2GW is op sommige momenten 1/5 van de totale energie
behoefte in NL.
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Beoordeling
Binnen dit criterium wordt beschouwd of in de huidige situatie sprake is van een kans op
overstroming op de locatie voor het converterstation. De andere criteria zijn op voorhand niet
onderscheidend. Overstromingsrisico is uitgewerkt in hoofdstuk 9 en Bijlage XII-A van deel B van het
MER fase 1.
Borssele
De locatie Liechtensteinweg ligt binnendijks en kent geen overstromingsrisico. De locaties aan de
Belgiëweg Oost liggen buitendijks en kennen wel een overstromingsrisico. De locaties aan de
Belgiëweg Oost moeten worden opgehoogd om volledig beschermd te zijn tegen een overstroming.
Tabel 4-9 Beoordeling criterium overstromingsrisico Borssele
Locatie

Liechtensteinweg

Belgiëweg Oost A

Belgiëweg Oost B

Overstromingsrisico

0

-

-

Geertruidenberg
De locaties op het RWE-terrein liggen weliswaar buitendijks, maar kennen geen overstromingsrisico.
Ze zijn al opgehoogd in de bestaande situatie. De andere twee locaties moeten worden opgehoogd
om volledig beschermd te zijn tegen een overstroming. Voor de locatie Peuzelaar Noord geldt dat er
sprake is van kwel en piping. De ophoging van deze locatie kan een mogelijk negatief effect hebben
op de kwel. Dit zou verder onderzocht moeten worden om te bepalen of maatregelen noodzakelijk
zijn.
Tabel 4-10 Beoordeling criterium overstromingsrisico Geertruidenberg
Locatie
Overstromingsrisico

RWE-terrein Noord
0

RWE-terrein Zuid
0

Standhazensedijk
-

Peuzelaar Noord
-

4.2.6 Geluid
Tijdens de gebruiksfase kan geluidhinder door het converterstation ontstaan. De geluidemissie van
het converterstation wordt vooral bepaald door de transformatoren, de DC-hallen en de
converterhallen. Om de geluidemissie van de transformatoren zoveel mogelijk te beperken worden
deze voorzien van een geluidsisolerende omkasting. Voor deze omkasting wordt uitgegaan van een
minimaal te realiseren effectieve invoegdemping van 10 dB(A). D͋Ϲ͋ ·χ͋̽·ΣΊν̽·͋͛ ̯̯χι͋ͽ͋Μ͋Σ
zorgen niet voor onderscheid tussen de locaties voor een converterstation. Deze maatregelen
word͋Σ ϭΪΪι ̯ΜΜ͋ ΜΪ̯̽χΊ͋ν ·νχ̯Σ͇̯̯ι͇͛ χΪ͋ͽ͋ζ̯νχ΅ ΠΪΪι ·͋χ ͱE· ͕̯ν͋ 1 ·͕͋͋χ ͋ι ͽ͋ΜϢΊ͇ΪΣ͇͋ιϹΪ͋Ι
plaats gevonden en wordt ook ingegaan op mogelijke mitigerende maatregelen (zie MER deel B:
hoofdstuk 9 Leefomgeving, Ruimtegebruik en overige Gebruiksfuncties).
Borssele
Uit het geluidonderzoek (zie hoofdstuk 9 MER deel B) komt dat het converterstation aan de
Liechtensteinweg naar alle waarschijnlijkheid niet zonder meer inpasbaar is in de geluidzone, maar
dat extra geluidreducerende maatregelen noodzakelijk zijn. Dit betekent een aanvullende technische
opgave. Daarom scoort de locatie aan de Liechtensteinweg negatief (-). De andere twee locaties
passen binnen de geluidzone en hebben een neutrale score (0).
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Tabel 4-11 Beoordeling criterium overstromingsrisico Borssele
Locatie

Liechtensteinweg

Belgiëweg Oost A

Belgiëweg Oost B

Geluid

-

0

0

Geertruidenberg
De locaties RWE-terrein Noord en RWE-terrein Zuid staan op het gezoneerde industrieterrein AmerSEP. De andere twee locaties staan daarbuiten. Uit het geluidonderzoek (hoofdstuk 9 MER deel B)
komt dat alle locaties zeer negatief scoren op het aspect geluid, waarbij de locaties RWE-terrein
Noord en RWE-terrein Zuid het meest negatief zijn vanwege de ligging dicht bij de woonbebouwing
Geertruidenberg. Dat betekent dat extra geluidreducerende maatregelen noodzakelijk zijn om deze
locaties inpasbaar te maken. Het gaat om een flinke overschrijding van de toegestane
geluidbelasting. Daarom wordt uitgegaan van relatief ingrijpende technische maatregelen om dit te
reduceren. Alle locaties scoren daarom zeer negatief (- -) op het onderdeel geluid. Zie voor een
verdere toelichting en eventuele mogelijke mitigerende maatregelen MER deel B Hoofdstuk 9
Leefomgeving, Ruimtegebruik en overige Gebruiksfuncties.
Tabel 4-12 Beoordeling criterium geluid Geertruidenberg
Locatie

RWE-terrein Noord

RWE-terrein Zuid

Standhazensedijk

Peuzelaar Noord

Geluid

-

-

-

-

4.2.7 Conclusie locaties converterstation
Borssele
Voor Borssele zijn drie locaties voor het converterstation onderzocht: Belgiëweg Oost A, Belgiëweg
Oost B en de Liechtensteinweg. Deze drie locaties zijn beschouwd op complexiteit, aansluiting AC en
DC, zetting, verandering bodemkwaliteit, ruimte voor een werkterrein, geschiktheid van de wegen
voor zwaar transport, overstromingsrisico en geluid (zie Tabel 4-13).
De rechthoekige vorm van de locatie Belgiëweg Oost A zorgt voor meer complexiteit en daarmee
een negatieve score, waar de andere twee locaties neutraal scoren. De locatie Liechtensteinweg ligt
op relatief grotere afstand van het bestaande 380kV-station, waardoor een langere 380kV
verbinding nodig is. Deze locatie scoort daardoor negatief, waar de Belgiëweg Oost A licht negatief
scoort door de rechthoekige vorm. Door de rechthoekige vorm moeten de 380kV-tracés aan twee
zijden komen. Belgiëweg Oost B scoort op dit punt neutraal. Door de buitendijkse ligging van de
locaties aan de Belgiëweg Oost moeten deze opgehoogd worden te voldoen aan de eisen voor het
overstromingsrisico. Deze locaties scoren daarmee negatief in relatie tot het overstromingsrisico en
de locatie aan de Liechtensteinweg scoort neutraal. Voor de locatie aan de Liechtensteinweg
moeten aanvullende geluidreducerende maatregelen worden genomen. De locatie aan de
Liechtensteinweg scoort negatief en de locaties aan de Belgiëweg Oost scoren neutraal op geluid.
Tabel 4-13 Conclusie Borssele
Locatie

Liechtensteinweg

Belgiëweg Oost A

Belgiëweg Oost B

Complexiteit

0

-

0

Aansluiting AC en DC

-

0/

0

Zetting

0/

0/

0/

Verandering bodemkwaliteit

0

0

0
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Ruimte werkterrein

-

-

-

Geschiktheid wegen zwaar
transport
Overstromingsrisico

0

0

0

0

-

-

Geluid

-

0

0

Geertruidenberg
Voor Geertruidenberg zijn vier locaties voor een converterstation onderzocht: RWE-terrein Noord,
RWE-terrein Zuid, Standhazensedijk en Peuzelaar Noord. Deze vier locaties zijn beschouwd op
complexiteit, aansluiting AC en DC, zetting, verandering bodemkwaliteit, ruimte voor een
werkterrein, geschiktheid van de wegen voor zwaar transport, overstromingsrisico en geluid (zie
Tabel 4-14).
Door de gedeeltelijke overlap van locatie RWE-terrein Zuid met de beschermingszones van de
primaire kering kunnen er beperkingen gelden voor de verharding die in dit gedeelte mag worden
aangebracht. Hierdoor wordt de indeling van deze locatie beperkt en scoort deze locatie zeer
negatief op complexiteit. De locaties RWE-terrein Noord en Peuzelaar Noord scoren negatief op dit
aspect vanwege de rechthoekige vorm. De locatie Standhazensedijk scoort neutraal. De locaties op
het RWE-terrein liggen relatief op grotere afstand van het bestaande 380kV-station. Hierdoor is een
langere 380kV-verbinding (AC) nodig en scoren deze locaties negatief op de aansluiting Ac en DC. De
locatie Peuzelaar Noord scoort ook negatief vanwege de rechthoekige vorm die als gevolg heeft dat
de 380kV-tracés van beide zijden zullen moeten komen. De locaties Peuzelaar Noord en
Standhazensedijk liggen dan weliswaar binnendijks, maar zullen gezien het overstromingsrisico toch
moeten worden opgehoogd. Deze locaties scoren daarom negatief, waar de locaties op het RWEterrein neutraal scoren. Alle locaties scoren zeer negatief op geluid.
Wat betreft zetting is er bij de RWE-locaties een licht negatieve (0/-) score en dus een iets grotere
kans op zetting. De locaties Standhazensedijk en Peuzelaar Noord zijn ligt negatief (0/-) gescoord
omdat de wegen minder geschikt zijn voor zwaar transport.
Tabel 4-14 Conclusie Geertruidenberg
Locatie
Complexiteit
Aansluiting AC en DC
Zetting
Verandering bodemkwaliteit

RWE-terrein Noord
0/
0

RWE-terrein Zuid
-
0/
0

Standhazensedijk
0
0
0
0

Peuzelaar Noord
0
0

Ruimte werkterrein
Geschiktheid wegen zwaar
transport
Overstromingsrisico
Geluid

0/
0

0/
0

0/
0/

0/
0/

0
-

0
-

-

-

4.3 Onderwerpen kabel
In deze paragraaf wordt uiteengezet welke onderwerpen een rol spelen bij de afweging voor de
kabeltracés binnen het thema Techniek. Hierbij wordt eerst in paragraaf 4.3.1 uiteengezet welke
onderwerpen dat zijn voor het kabeltracé op zee en grote wateren. In paragraaf 4.3.2 worden de
onderwerpen genoemd die relevant zijn voor het kabeltracé op land. De analyse van de
verschillende tracéalternatieven op deze onderwerpen komt aan bod in paragraaf 4.4 voor de
tracégedeeltes op zee en door grote wateren. Paragraaf 4.5 gaat over de tracégedeeltes op land.
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4.3.1 Onderwerpen op zee en grote wateren
Voor de afweging voor het zee-ͽ͇͋͋͋Μχ͋ ϭΪΪι ·͋χ χ·̯͋ Α͋̽·ΣΊ͋Ι Ίν ͽ̼͋ιϢΊΙχ ͽ̯̯͋Ιχ ϭ̯Σ ·͋ϳζ͋ιt
ΖϢ͇ͽ͋͋Σχ͛ of in andere woorden: Adviezen van ter zake deskundigen, waarbij ook de geleerde
lessen van de in uitvoering zijnde en al gerealiseerde projecten van TenneT Net op Zee en de
Interconnectoren zijn meegenomen. Hierbij is vooral aandacht voor de onderwerpen die leiden tot
onderscheid tussen de tracéalternatieven.
In de afweging zijn onder andere de volgende onderwerpen meegenomen:
• Kwantificeerbare kenmerken van de tracéalternatieven op zee (par. 4.4.1):
o Lengte tracé
o Aantal kruisingen met kabel en leidingen
o Baggervolumes
• Wrakken en obstakels (par. 4.4.2).
• Niet gesprongen explosieven (NGE) en munitiestort (par. 4.4.3).
• Interactie met vaarwegen (par. 4.4.4).
• Zeebodemmobiliteit en morfodynamica (par. 4.4.5).
• Baggervolumes (par. 4.4.6).
• Bodemsamenstelling (par. 4.4.7).
• Bereikbaarheid grote wateren (par.4.4.8).
• Randvoorwaarden vanuit bevoegd gezag en werkomstandigheden (par. 4.4.9).
Aanvullend is in paragraaf 4.4.10 aangegeven of er een onderscheid is tussen een ongebundelde en
gebundelde aanleg en is in paragraaf 4.4.11 een samenvatting opgenomen van de bevindingen voor
de kabels op zee. Kruisingen met dammen en dijken worden behandeld in paragraaf 4.5.3
(onderwerpen op land).
Het zeegedeelte van het kabeltracé is onder te verdelen in drie delen: offshore, nearshore en
inshore. Hieronder is beschreven wat de kenmerken zijn van deze drie delen.
Offshore
Met offshore wordt het buitendijkse zeegebied bedoeld dat in de regel een waterdiepte heeft van
groter dan (>) 10 meter. De installatie in deze gebieden wordt in de regel uitgevoerd door DP2- of
DP3-schepen31 met een diepgang tot 7 meter. Dergelijke schepen hebben, aanvullend op de
diepgang, enkele meters water onder de kiel nodig om veilig te kunnen werken. Hoeveel dat precies
is, hangt af van het type voortstuwing en van de inschatting van de kaptein van het schip, die voor
de veiligheid verantwoordelijk is. Voor gebieden met minder waterdiepte dan veilig is voor dit soort
offshore kabelinstallatieschepen, zijn andere schepen of pontons nodig. In de meeste gevallen is dan
ook de 10 meter-waterlijn de grens tussen het offshore en nearshore deel. De delen waar
diepwaterschepen niet veilig kunnen werken, worden als nearshore of inshore gekwalificeerd. In de
onderstaande figuur is een typisch offshore kabelinstallatieschip, of CLV (Cable Lay Vessel),
weergegeven.

31

D΄ ̼͋χ͋Ι͋Σχ΄ ·DϴΣ̯Ί̽ ΄ΪνΊχΊΪΣΊΣͽ͛΅ D΄-schepen kunnen op één bepaalde plek blijven liggen zonder te ankeren of heel
precieze routes varen. Het DP systeem van DP-3 schepen is met extra veiligheden voorzien ten opzichte van de al
ingebouwde veiligheden van DP-2 schepen.
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Figuur 4-4 Typisch offshore CLV (Cable Lay Vessel)
Ook worden er voor de installatie specifieke apparaten gebruikt om het kabelsysteem te
beschermen en te begraven. Veel van die specifieke apparaten zijn specifiek ontworpen voor
offshore gebruik.
Nearshore
Met nearshore wordt het buitendijkse zeegebied bedoeld dat in de regel een waterdiepte heeft van
ΙΜ͋ΊΣ͋ι Ϊ͕ ͽ͋ΜΊΖΙ ̯̯Σ (≤) 10 ͋χ͋ι χ͋Σ ΪζϹΊ̽·χ͋ ϭ̯Σ Μ̯̯ͽ Ϯ̯χ͋ι (ͫΪϮ͋νχ !νχιΪΣΪΊ̯̽Μ ΑΊ͇͋ = ͫ!Α)΅ D͋ze
gebieden zijn niet bereikbaar voor diepwaterschepen. De installatie in deze gebieden wordt in de
regel uitgevoerd door schepen en begraafapparaten die specifiek voor deze gebieden zijn
ontwikkeld. Schepen en pontons die opereren in deze gebieden hebben ͋͋Σ ̼͋ζ͋ιΙχ͋ ͇Ί͋ζͽ̯Σͽ (≤ 4
meter) en kunnen soms zelfs droogvallen. De positionering van deze schepen vindt plaats door
ankers, spudpalen32 of specifiek ontworpen voortstuwing voor ondiep water. In de onderstaande
figuur is een typisch nearshore kabelinstallatieschip, of CLV (Cable Lay Vessel), weergegeven.

32

Een spudpaal is een stalen paal, die door of langs het schip loopt, op en neer gehaald kan worden, en waarmee een schip
zich op de bodem van het vaarwater vast kan zetten.

Net op zee IJmuiden Ver Alpha - Integrale Effectenanalyse – Definitief

129

Figuur 4-5 Typisch nearshore CLV (Cable Lay Vessel)
Voorbeelden van nearshore-gebieden op de kabelroutes van Net op zee IJmuiden Ver Alpha zijn de
Westerschelde, het gebied ten Noorden van de Veerse Gatdam (Roompot) en het gebied ten
Westen van de Haringvlietdam (Slijkgat).
Inshore
ͱ͋χ ΊΣν·Ϊι͋ ϮΪι͇͋Σ ̼ΊΣΣ͋Σ͇ΊΖΙν͋ ·ͽιΪχ͋ Ϯ̯χ͋ι͋Σ͛ ͋χ ϭ̯ιΊ̯̼͋Μ͋ Ϯ̯χ͋ι͇Ί͋ζχ͋Σ ̼͇͋Ϊ͋Μ͇΅ DΊχ ϹΊΖΣ ϭΪΪι
Net op zee IJmuiden Ver Alpha: het Veerse Meer, Haringvliet, Hollands Diep en de Amer. De
Westerschelde valt niet onder inshore.

4.3.2 Onderwerpen op land
Voor de afweging voor het land-ͽ͇͋͋͋Μχ͋ ϭΪΪι ·͋χ χ·̯͋ Α͋̽·ΣΊ͋Ι Ίν ͽ̼͋ιϢΊΙχ ͽ̯̯͋Ιχ ϭ̯Σ ·͋ϳζ͋ιχ
ΖϢ͇ͽ͋͋Σχ͛ of in andere woorden: Adviezen van ter zake deskundigen. TenneT heeft jarenlange
ervaring met het installeren van kabels op land, ervaring die voor deze afwegingen is ingezet. Hierbij
is er vooral aandacht voor de onderwerpen welke leiden tot onderscheid tussen de
tracéalternatieven. Daarbij zijn onder andere de volgende onderwerpen meegenomen:
• Kwantificeerbare kenmerken van de tracéalternatieven op land (par. 4.5.1):
o lengte tracé;
o aantal HDD's (gestuurde boringen);
o aantal kruisingen met keringen en watergangen.
• Kruising van Veerse Gatdam en Haringvlietdam (par. 4.5.2).
• Kruising van primaire en regionale keringen en watergangen (par. 4.5.3).
• Kruising of parallelligging van spoorwegen (par. 4.5.4).
• Kruising van kabels en leidingen (par. 4.5.5).
• Werkterrein en ruimte voor het uitlegtracé (par. 4.5.6).
• Bodemkwaliteit en bemaling (par. 4.5.7).
• Beïnvloeding (par. 4.5.8).
Aanvullend is in paragraaf 4.5.9 aangegeven of er een onderscheid is tussen ongebundelde en
gebundelde aanleg en is er in paragraaf 4.5.10 een samenvatting opgenomen van de bevindingen
ϭΪΪι ͇͋ Ι̯̼͋Μν Ϊζ ·Μ̯Σ͇͛΅
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Σ͇͋ι ·Μ̯Σ͇͛ ϮΪι͇͋Σ ͇͋ χι̯͍̽ν ̼͋Ι͋Ι͋Σ ϭ̯Σ̯͕ ͇͋ ΙιϢΊνΊΣͽ ϭ̯Σ ͇͋ ζιΊ̯Ίι͋ Ϯ̯χ͋ιkering tot het
converterstation en vanaf het converterstation naar het bestaande 380kV-station, met uitzondering
van de inshore delen. Dit kan zowel over gelijkstroom (DC)- als wisselstroom (AC)-kabelverbindingen
gaan. Deze verbindingen worden in de regel aangelegd door deze te begraven in een open
ontgraving of kabelsleuf of door middel van sleufloze technieken zoals gestuurde boringen (HDD's).
Ook het kabeltype is specifiek ontworpen voor het transport naar en gebruik in de landtracés. Ook
de kruisingen van waterstaatswerken (zoals de kruisingen van de Veerse Gatdam en Haringvlietdam)
worden beschouwd als onderdeel van de werken op land, hoewel deze feitelijk de verbinding
vormen tussen de offshore of nearshore- en de inshore-tracés.

Figuur 4-6 Typische land of onshore kabelinstallatie
In Figuur 4-7 is een schematisch overzicht van de tracéalternatieven op zee, in grote wateren en op
land weergegeven, inclusief de benamingen van deze alternatieven en varianten. In de volgende
paragrafen worden deze zee- en landtracés vanuit technisch perspectief verder geanalyseerd.

Figuur 4-7 Overzicht alternatieven Net op zee IJmuiden Ver Alpha (zee- + landtracés)
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4.4 Analyse kabels op zee en grote wateren
4.4.1 Kenmerken
In Tabel 4-15 staan de kenmerken en ligging van de kabels die gebruikt zijn bij het bepalen van de
technische haalbaarheid.
Tabel 4-15 Kenmerken kabelsysteem op zee
Kenmerken kabel
systeem op zee
Kabels

Liggingsconfiguratie

Corridorbreedte
Begraafdiepte

Haaks kruisen

Begraafmethode

Het kabelsysteem bestaat uit een samenstel van de volgende kabels: pluspool-kabel (+525 kV), minpool
kabel (-525 kV), 1 of 2x glasvezelkabels (bij ongebundeld is de tweede glasvezelkabel optioneel) en 1 of
2x Metallic Return (MR) kabels (bij ongebundeld is de tweede MR kabel optioneel)
ζ ͇Ίχ Ϊ͋Σχ ϮΪι͇χ ϢΊχͽ͋ͽ̯̯Σ ϭ̯Σ ͋͋Σ ·ϮΪινχ-̯̽ν͋͛ ̼͋Σ̯͇͋ιΊΣͽ ̼͋χι͕͕͋͋Σ͇͋ ͇͋ ΜΊͽͽΊΣͽνconfiguratie; dit
betekent dat er wordt uitgegaan van een ongebundeld kabelsysteem. Dit betekent dat er op zee tussen
de 50 meter en 200 meter afstand is tussen de twee bundels van het kabelsysteem ( zie Figuur 4-9)
1.200 m (200 meter tussen kabels en een onderhoudszone van 500 meter aan weerszijden). Zie Figuur
4-9
De begraafdiepte is afhankelijk van de lokale condities langs de verschillende tracéalternatieven. De
uiteindelijke begraafdiepte wordt gekozen op basis van een risico-inventarisatie, zeebodem
mobiliteitsstudie en eisen van het bevoegd gezag. Uitgangspunt voor de eisen van het bevoegd gezag is
een minimale gronddekking, over de levensduur te handhaven, van 3 meter in het kustgebied (binnen 3
km) en daarbuiten minimaal 1 meter buiten een verkeersscheidingsstelsel (VSS). en minimaal 1,5 meter
ten opzichte van de huidige zeebodem in een VSS. De overheid eist bovendien een veiligheidsmarge op
͇͋ ͽιΪΣ͇͇͋ΙΙΊΣͽ ͇Ί͋ ·νΊͽΣ̯Μ͋ιΊΣͽν͇Ί͋ζχ͋͛ Ϊ͋χ Ϊζͽeteld worden bij de vereiste minimale gronddekking.
In de praktijk komt die signaleringsdiepte neer op tot 1 meter extra boven de minimale diepte. In de
grote wateren wordt uitgegaan van een minimale gronddekking van 1 meter en een signaleringsdiepte
die afhankelijk is van lokale omstandigheden, van tot 1 meter. Uitgangspunt voor de begraafdiepten die
TenneT voor de installatie aanhoudt, volgen uit de ”bury and would like to forget” begraafstrategie. Deze
strategie streeft een initiële installatie na die leidt tot een onderhoudsvrije operationele fase. Binnen die
aanpak worden de kabels initieel zodanig diep begraven in gebieden met zeebodemmobiliteit dat de
kans op onderhoud aan de begraafdiepte over de levensduur zeer klein is, zonder dat de kabels initieel
dieper dan noodzakelijk worden begraven. Daarmee kunnen de maatschappelijke kosten over de
levensduur, voor het beheer en onderhoud van gronddekking op de kabels, zo laag mogelijk worden
gehouden. Bij die aanpak wordt waar nodig gebruik gemaakt van speciale begraafapparaten die kabels
tot circa 10 meter onder de zeebodem kunnen installeren
Er heeft overleg plaatsgevonden met het bevoegd gezag over het al dan niet haaks kruisen van
scheepvaartroutes. Het niet haaks kruisen levert een significante verkorting van de kabelroutes op, en
tevens blijkt uit onderzoek van o.a. MARIN dat de risico's die samenhangen met het installeren, beheren
en onderhouden van kabels in scheepvaartwegen en de hinder die daarvanuit gaat voor de scheepvaart
kleiner zijn dan eerder verondersteld. Tracévariant BSL-2A is het resultaat van het overleg en is de meest
directe route naar Borssele zonder haaks kruisen van de scheepvaartroute. Voor de overige
tracéalternatieven bestaan de routes uit een mix van haaks kruisen en niet haaks kruisen. Na
optimalisatie kunnen enkele tracéalternatieven eventueel verder worden verkort. Het kenmerk van de
tracéalternatieven is nu dat vaarroutes zowel haaks als niet haaks worden gekruist
Er zijn verschillende apparaten beschikbaar voor het in de bodem begraven van de kabel; Vertical
Injectors, Jet sledge trenchers, ROV jet trenchers , Mass flow excavation, Chain or wheel cutter trenchers
en kabel ploegen. Daarnaast kan de kabel ook in een vooraf gebaggerde sleuf gelegd worden of in de
bodem van een gebaggerde sleuf worden begraven met een begraaf apparaat. Daar waar begraven niet
kan, kan de kabel ook beschermd worden door een steenberm kabel-beschermelementen en separatieelementen uit gietijzer of hoogwaardig kunststof of door betonblokkenmatrassen. Dat is bijvoorbeeld
nodig bij kruisingen met andere kabels en leidingen op zee en grote wateren. De toegepaste begraafen/of beschermmethode is afhankelijk van zee- en grondcondities, van de benodigde begraafdiepte, van
het gekozen/geselecteerd kabeltype en de gekozen/geselecteerde kabel installateur. Bij begraafdieptes
groter dan 3 meter, daar waar waterdiepten onvoldoende zijn voor de installatieschepen, daar waar de
hellingen in het zeebed te steil zijn of de bodem te zacht en daar waar installeren met een
begraafapparaat om een andere reden niet mogelijk of niet toegestaan is, zal baggeren noodzakelijk zijn
om de kabels op de juiste diepte te krijgen
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Figuur 4-8 Gebundelde aanleg offshore kabel

Figuur 4-9 Ongebundelde aanleg offshore kabel
Er zijn diverse tracéalternatieven en varianten voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Er zijn twee
tracéalternatieven naar Borssele, één via de Westerschelde (BSL-1) en één via het Veerse Meer (BSL
2). Daarnaast is er een tracéalternatief naar het 380kV-station in Geertruidenberg (GT-1) via het
Haringvliet, Hollands Diep en de Amer. Ook zijn er voor ieder tracéalternatief twee tracévarianten. In
onderstaande tabel is dit samengevat. In Figuur 4-10 zijn de tracéalternatieven op kaart
weergegeven.
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Tabel 4-16 !lternatieven en varianten Net op zee IJmuiden Ver !lpha ‘zee’ tracé
Tracéalternatief
BSL-1 (via Westerschelde)

Varianten
Twee

BSL-2 (via Veerse Meer)

Twee

GT-1

Twee

Omschrijving variant
A: parallel aan de Statoil-leiding
B: ten westen van het verkeersscheidingsstelsel (VSS) dat vanaf de
Westerschelde naar het noorden loopt
A: Westelijke variant door Rijnveld
B: Oostelijke variant; ten oosten om twee ankergebieden, oostelijk van VSS
A: oostelijk om het ankergebied voor haven Rotterdam
B: westelijk om het ankergebied voor haven Rotterdam

Figuur 4-10 Tracéalternatieven BSL-1, BSL-2 en GT-1 Net op zee IJmuiden Ver Alpha
Voor de passages van de Veerse Gatdam (BSL-2) en van de Haringvlietdam (GT-1) zijn er twee
kruisingsmogelijkheden uitgewerkt. Dit wordt verder uitgewerkt in paragaaf 4.5.2 en 4.5.3.
Waar mogelijk zijn de technische verschillen tussen de verschillende tracéalternatieven
gekwantificeerd. De belangrijkste kwantificeerbare parameters hierbij zijn; de tracélengte, aantal
kruisingen en het baggervolume. Tabel 4-17 geeft een overzicht van de tracéalternatieven.
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Tabel 4-17 Gekwantificeerde verschillen tussen de tracéalternatieven op zee
Gekwantificeerde verschillen hoofdtracés Net op zee IJmuiden Ver Alpha
BSL-1A
191-199
154
34
0
0
33

BSL-1B
195-203
158
34
0
0
30

BSL-2A
168-171
126
19
10-12
13-14
18

BSL-2B
175-178
129
23
10-12
13-14
18

GT-1A
197-198
124
12-13
60
1
43 (18 offshore
en 25 inshore

GT-1B
201-202
119
21-22
60
1
43 (18 offshore
en 25 inshore

1

1

1

1

1

1

Aantal kruisingen met
bestaande of actieve infra
structuur (offshore)*

16

14

10

10

10

10

Aantal kruisingen met
bestaande inactieve
infrastructuur (offshore)*

16

15

7

7

7

7

14800.000
3.600.000
11.200.000
0

14.800,000
3.600.000
11.200.000
0

5.400.000
3.400.000
600.000
1.400.000

5.000.000
3.400.000
200.000
1.400.000

32.400,000
3.600.000
18.200.000
10.600,000

20.800.000
3.600.000
6.600.000
10.600.000

Lengte tracé (totaal) [km]
Offshore [km]
Nearshore [km]
Inshore [km]
Land [km] (zie 4.5)
Kruisingen kabels en leidingen
totaal
Kruising verwacht en/of
toekomstig (offshore)

Baggervolume totaal [m³]**
Offshore [m³]
Nearshore [m³]
Grote wateren [m³]

*Het vermelde aantal kruisingen omvat het aantal systemen. Dit wil zeggen dat een kabelsysteem van twee kabels of meer
gezien wordt als één kruising. Op een dergelijke plek zullen wel 2 kruisingsbouwwerken moeten worden aangelegd.
** Het vermelde baggervolume is voor een ongebundelde aanleg. Voor een gebundelde aanleg is het totale volume 50%
van de aangegeven hoeveelheid.

De gekwantificeerde verschillen die uit de techniek naar voren komen, zijn gebruikt als uitgangspunt
voor de kosten alsook voor het inschatten van risico's en vertraging van het project. Hierbij speelt de
lengte van de kabel een belangrijke rol. Daarnaast zijn de baggervolumes een belangrijke indicatie
voor de te verwachten baggerkosten. Wat daarbij opvalt, is dat de tracéalternatieven naar Borssele
via het Veerse Meer (BSL-2) significant korter zijn (20 tot 40 km korter), minder kruisingen met
kabels en leidingen hebben en het laagste baggervolume hebben in vergelijking met de twee andere
tracéalternatieven (BSL-1 en GT-1). In het Haringvliet, Hollands Diep en Amer zijn 25 "meer"
kruisingen met kabels en leidingen in de binnenwateren. Hierdoor kruisen de routes naar
Geertruidenberg (GT-1) in totaal 43 kabels en leidingen. Van alle tracéalternatieven is één kruising
bovengemiddeld complex. Dit is de kruising van de Net op zee Borssele kabels in de Westerschelde
(BSL-1). Door de grote dynamiek van het zeebed is er niet direct een technische oplossing voor deze
kruising. Hier moet in een volgende fase nog verder in detail naar gekeken worden.

4.4.2 Wrakken en obstakels
Voor de installatie van de kabels moet er voor worden gezorgd dat het tracé vrij is van obstakels
zoals wrakken, niet meer in gebruik zijnde kabels, visnetten, staaldraden en andere objecten.
Wrakken en obstakels vormen een risico voor de kabelinstallatie, omdat deze objecten verstrikt
kunnen raken met de begraafmachine (vooral in het geval van kettingen, staaldraden, kabels,
touwen en netten) of een blokkade vormen voor de installatie (in het geval van wrakken, stenen of
andere massieve objecten). Hierbij kan apparatuur beschadigd raken, de installatie worden
vertraagd of zelfs volledig tot stilstand komen. Mogelijk gevolg is dat de kabel moet worden gekapt.
D͋Ϲ͋ Ϊ̼Ζ͋̽χ͋Σ ΙϢΣΣ͋Σ ϮΪι͇͋Σ ϭ͋ι͇͋͋Σ ͇ΪΪι ·Ί̽ιΪ ι͋-ιΪϢχΊΣͽ͛ (ΙΜ͋ΊΣ͋ χι̯͍̯̯̽Σζ̯ννΊΣͽ͋Σ binnen
de vergunde corridor). Bij micro-rerouting kunnen obstakels worden omzeild indien daar ruimte
voor is of obstakels kunnen worden verwijderd. Als niet te vermijden obstakels moeten worden
verwijderd van het zeebed, zal dit een negatief effect hebben op de kosten en planning.
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Door middel van micro re-routing worden zo goed als dat gaat ook de magnetische anomalieën
(onregelmatigheden) vermeden, die tijdens het nog te verrichten onderzoek naar niet gesprongen
explosieven (NGE) op het kabeltracé in beeld komen. Het stuk voor stuk onderzoeken van die
magnetische anomalieën om vast te stellen of het mogelijk NGE betreft, is een significante
kostenpost voor de installatie van de kabels en kan ook een effect op de planning met zich
meebrengen. Vermijden van die anomalieën is vele malen minder kostbaar dan het onderzoeken en
opruimen ervan. Ook daarom is het hebben van enige ruimte voor micro re-routing van belang. Het
onderwerp NGE wordt verder behandeld in paragraaf 4.4.3.
In deze paragraaf (paragraaf 4.4.2) wordt er alleen naar wrakken en objecten gekeken die geen NGEkenmerken hebben. Waar bekend is dat er grote wrakken of obstakels op het zeebed aanwezig zijn,
betekent dit dat de mogelijkheden voor 'micro re-routing' op die plekken beperkt kunnen zijn. Niet
te vermijden obstakels op en in het zeebed die een obstructie voor de installatie kunnen zijn,
moeten dan worden verwijderd van en uit het zeebed, wat een negatief effect heeft op de kosten en
planning. Bij het afwegen van de tracéalternatieven is daarom gekeken naar wat er bekend is over
wrakken en obstakels, om aan de hand hiervan een risico-inschatting te maken voor de verschillende
tracéalternatieven.
Voor obstakels in zijn algemeenheid is de verwachting dat het gebied voor alle tracéalternatieven
diverse obstakels bevat. Dit zijn onder andere visnetten, staaldraden en ankerkettingen, olie- en
gaswinning objecten, dumpgebieden voor baggerspecie, grotere stenen, niet in gebruik zijnde kabels
en leidingen en andere bekende obstakels in en op het zeebed. Dit aspect is daarom niet
onderscheidend. Deze objecten worden bovendien in de voorbereiding op de kabelaanleg in kaart
gebracht door middel van een survey, waarna het tracé middels micro re-routing kan worden
aangepast om deze te vermijden of wanneer dit niet kan, worden ze verwijderd. Kruisende kabels en
leidingen worden omschreven in het hoofdstuk kenmerken (zie paragraaf 4.4.1).
Wat wel als onderscheidend gezien kan worden, is de aanwezigheid van wrakken en wrakkenclusters. In Figuur 4-11 zijn alle bekende wrakken binnen de kabelcorridors van IJmuiden Ver Alpha
en Beta in kaart gebracht. Op deze kaart (Figuur 4-11) is een cluster van wrakken zichtbaar in de
Westerschelde voor de kust van Vlissingen. Voor wrakken wordt voor de installatie van kabels een
veiligheidszone aangehouden met een straal van ten minste 100 meter. Wrakken leveren een gevaar
op voor de installatie, niet alleen omdat begraafapparaten vast kunnen lopen op onderdelen van het
wrak, maar ook omdat de kabels en slangen die vanaf het ondersteunende schip naar het
begraafapparaat lopen achter delen van het wrak vast kunnen komen te zitten. Door de zeer
beperkte ruimte in dit gebied met aan de noordzijde de ligging van de Net op zee Borssele kabels (op
200 meter afstand) en ankergebieden aan de zuidzijde (zie Figuur 4-12), is het zeer uitdagend en
risicovol om met de Net op zee IJmuiden Ver Alpha-Ι̯̼͋Μν ͇ΪΪι ·Ί̽ιΪ ι͋-ιΪϢχΊΣͽ͛ ̼͋Ι͋Σ͇͋ Ϯι̯ΙΙ͋Σ
te omzeilen. Dit is ook gebleken tijdens de aanleg van project Net op Zee Borssele, waarbij een groot
wrak midden op het tracé bleek te liggen, dat met een vrij grote tracéaanpassing moest worden
gepasseerd (zie Figuur 4-12). Gezien het cluster van wrakken en de zeer beperkte ruimte om door
middel van micro re-routing eventuele wrakken of obstakels te vermijden, zijn er verhoogde risico's
te verwachten voor het tracéalternatief Borssele via de Westerschelde (BSL-1). Wrakken vormen een
risico voor de kabelinstallatie omdat deze een blokkade vormen voor de installatie (in het geval van
wrakken, stenen of andere massieve objecten). Hierbij kan apparatuur beschadigd raken, kan de
installatie worden vertraagd of zelfs volledig tot stilstand komen, waardoor de kabel moet worden
gekapt.
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Figuur 4-11 Bekende wrakken binnen het onderzoeksgebied voor IJmuiden-Ver Alpha
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Figuur 4-12 Re-routing van wrak in project Borssele en ruimtegebrek Westerschelde
In de onderstaande tabel is per tracéalternatief de beoordeling opgenomen voor het onderwerp
wrakken en obstakels. Een neutrale beoordeling ·0͛ betekent in deze niet dat er geen wrakken zijn,
maar dat de hoeveelheid wrakken gelijk is aan de verwachting van wrakken en obstakels op de
Noordzee. BSL-1A en BSL-1B worden ·zeer negatief͛ beoordeeld vanwege de combinatie van
clustering van wrakken op de Westerschelde en de beperkte ruimte die daar beschikbaar is voor het
nemen van mitigerende maatregelen.
Tabel 4-18 Beoordeling wrakken en obstakels
Tracévariant

BSL-1A

BSL-1B

BSL-2A

BSL-2B

GT-1A

GT-1B

Beoordeling wrakken, obstakels

-

-

0

0

0

0

4.4.3 Niet gesprongen explosieven (NGE) en munitiestort
De aanwezigheid van niet gesprongen explosieven (NGE) zal zoveel mogelijk moeten worden
gemitigeerd. Voor NGE wordt het ALARP-principe (As low as Reasonably Practicable) toegepast. Dit
betekent dat het risico op NGE zo laag dient te zijn als redelijkerwijs praktisch haalbaar is. De fasen
van een NGE-campagne voor kabelinstallatie bestaan uit de volgende stappen:
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1. NGE risico inventarisatie op basis van openbare bronnen (desktop studie), rekening houdend
met de beoogde kabelinstallatie methoden.
2. Magnetometer- of gradiometer-survey van de risico gebieden (in de praktijk wordt voor elke
kabelroute een corridor vlak dekkend met een magnetometer of gradiometer-survey
onderzocht, omdat NGE op basis van de huidige stand van de bureau-onderzoeken nergens
afdoende kan worden uitgesloten).
3. Micro-re-routing om de verdachte objecten of objecten clusters, waar mogelijk ondersteund
door aanvullend magnetometer of gradiometer-onderzoek.
4. Identificatie (d.m.v. survey met ROV) van verdachte objecten (die niet vermeden kunnen
worden door re-routing).
5. Verwijderen of verplaatsen van geïdentificeerde NGE.
6. Op locatie of in de nabijheid tot explosie brengen van NGE (als afvoeren niet veilig mogelijk
is).
7. Verwijderen of verplaatsen van objecten die een obstakel zullen zijn voor de installatie van
de kabels.
8. Indien dat nodig wordt geacht door de betrokken experts, hernieuwd onderzoek van de
locatie vanwaar een object is verwijderd, om vast te stellen of er onder dat object zich niet
nog een ander object bevindt. Als dat het geval blijkt, dan volgt een volgende identificatie en
verwijderingsslag.
9. Afgifte ALARP certificaat voor kabel installatie.
·ͱΊ̽ιΪ ι͋-ιΪϢχΊΣͽ͛ (ΙΜ͋ΊΣ͋ χι̯͍̯̯̽Σζ̯ννΊΣͽ͋Σ ̼ΊΣΣ͋Σ ͇͋ ϭ͋ιͽϢΣ͇͋ ̽ΪιιΊ͇Ϊι) Ίν ͇͋ ̼͋Μ̯ΣͽιΊΖΙνχ͋ ͋Σ
meest gebruikte mitigerende maatregel, omdat dit relatief goedkoop is en er geen werkzaamheden
in de nabijheid van NGE hoeven plaats te vinden. Micro re-routing is daarom ook de veiligste optie.
Het onderzoeken van kabelroutes voor NGE kost in gebieden met veel metaalhoudend afval op en in
de bodem per strekkende meter ongeveer evenveel als de overige kosten voor het installeren van de
kabels. Dat maakt de kans op het voorkomen van NGE tot een zeer relevant afwegingscriterium, niet
alleen vanuit het perspectief van de veiligheid van betrokkenen, maar ook vanuit het
kostenperspectief (zie hiervoor ook deze IEA hoofdstuk 5 Kosten).
In deze fase is er voor alle tracéalternatieven een beknopte NGE risico-inventarisatie uitgevoerd op
basis van openbare bronnen (desktop studie). Wanneer het voorkeursalternatief is gekozen, wordt
er een volledige NGE-risico-inventarisatie uitgevoerd, zoals voorgeschreven in de WSCS-OCE
(Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele
Explosieven). Er is diverse informatie beschikbaar uit openbare bronnen, zoals informatie over de
locatie van mijnenvelden, stortplaatsen, training / testen gebieden, munitievondsten en
verschillende andere bronnen van NGE. In onderstaande figuren is de informatie uit deze bronnen
samengevat. Hierbij is gebruikgemaakt van informatie uit desktopstudies van RPS, UXO-intelligence
͋Σ ͇͋ ·Quickscan NGE͛ ϭ̯Σ !ι̯͇̽Ίν (ϹΊ͋ ̼ΊΖΜage XI-A bij MER deel B). De verschillende studies worden
hieronder verder toegelicht. Op basis van deze informatie leidt NGE tot onderscheid tussen de
verschillende tracéalternatieven van IJmuiden Ver Alpha.
Informatie Quickscan NGE
De verwachting is dat er NGE kan worden aangetroffen binnen alle tracéalternatieven van Net op
zee IJmuiden Ver Alpha (zie bijlage XI-A bij MER deel B ). Het gaat hier om NGE in de vorm van
afwerpmunitie (vliegtuigbommen), onderwatermunitie (mijnen), raketten en geschutmunitie
(granaten en bommen). In het gebied van de tracéalternatieven voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha
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lijkt er daarom vanuit de Quickscan geen verder onderscheid te maken voor wat betreft de risico's
van NGE.
Informatie RPS
Het is duidelijk dat er op de gehele Noordzee NGE vondsten zijn gedaan, met een clustering van NGE
vondsten (gele sterren) in het noordoostelijke deel van Figuur 4-13. Hierbij moet wel opgemerkt
worden dat de locaties van de sterren de locaties zijn waar met name vissers melding hebben
gedaan van het aantreffen van NGE in hun netten. Dat zijn in de meeste gevallen dus niet de locaties
waar deze NGE op het zeebed lagen, omdat het visserschip zich heeft verplaatst na het opvissen en
voor het aantreffen van de NGE in de netten. Dat heeft tot gevolg dat de relatie tussen de gemelde
locatie van het aangetroffen NGE en de voormalige mijnenvelden op zee in die gevallen zwak is
geworden. Deze clustering wordt echter niet doorsneden door de tracéalternatieven van Net op zee
IJmuiden Ver Alpha. In het zuidelijke deel van de tracéalternatieven Borssele via de Westerschelde
(BSL-1) en Borssele via het Veerse Meer (BSL-2) is er een verhoogde kans op diverse typen mijnen
(ͽ̼͋Ί͇͋͋Σ ΊΣ ·ζ̯̯ιν͛ ̯̯ngegeven). Ook GT-1A kruist een gebied met een verhoogde kans op mijnen.
Informatie RPS

Figuur 4-13 NGE Samenvatting Zuidwestelijke Noordzee (RPS; 2020)
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Er zijn ook drie militaire oefengebieden (training- of testgebieden voor mijnen) in de nabijheid van
de tracéalternatieven van Net op zee IJmuiden Ver Alpha (zie Figuur 4-14).

Training/test gebieden
voor zeemijnen

Figuur 4-14 NGE Training/test gebieden voor zeemijnen (RPS; 2020)
Tracévariant BSL-1B kruist een groot gebied gebruikt voor trainingen of testen van zeemijnen. Ook
BSL-2B kruist een wat kleiner gebied gebruikt voor deze doelstelling. Ook GT-1B kruist in de
nabijheid van gebied gebruikt voor trainingen of testen van zeemijnen. In deze gebieden is er niet
per definitie een verhoogde kans op het aantreffen van mijnen, maar moeten de werkzaamheden
worden afgestemd met het Ministerie van Defensie zodat er geen conflict ontstaat met geplande
oefeningen.
Informatie UXO-intelligence
UXO-intelligence heeft, op basis van de North Sea Minefield Database, een inventarisatie gemaakt
van NGE met een duidelijke splitsing voor mijnen en bommen. Als eerste wordt het onderwerp
'mijnen' behandeld en worden de bevindingen per tracéalternatief uiteengezet. Daarna komen de
bevindingen voor het onderwerp 'bommen' aan bod.
Mijnen
In Figuur 4-15 is een samenvatting weergegeven van de verwachte aanwezigheid van mijnen. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt tussen mijnen zonder magnetische signatuur (Non Ferrous of LMB's),
grondgebonden mijnen (ground mines), contactmijnen (contact mines) en anti invasie-mijnen.
Hierbij is een gebied van 3 nautische mijl (NM) aan beide zijde van de tracés (6 NM totaal) het risico
voor het aantreffen van mijnen in kaart gebracht. Vooral de aanwezigheid van nietferromagnetische mijnen (̯̯Σͽ͋ϭ͋Σ ͋χ ͇͋ ·ϹϮ̯ιχ͛ ͽ̯͋ι̽͋͋ι͇͋ gebieden) is risicovol, omdat die
mijnen veel springstof bevatten. De detectie van deze niet-ferromagnetische mijnen is zeer moeilijk
en daardoor arbeidsintensief en kostbaar. Deze kaart bevestigt de verhoogde kans op de
aanwezigheid van mijnen voor de zuidelijke delen van de routes van BSL-1 en BSL-2 en GT-1A, waar
er een verhoogde kans op diverse typen mijnen is (zoals ook aangegeven door RPS). Hieronder
worden de risico's op mijnen voor ieder tracéalternatief meer in detail uiteengezet.
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Figuur 4-15 NGE Samenvatting zuidwestelijke Noordzee mijnen (UXO-intelligence; 2020)
In de bovenstaande kaart is een samenvatting weergegeven van de verwachte mogelijke
aanwezigheid van mijnen op basis van historisch (archief) onderzoek naar het plaatsen van
zeemijnen, uitgevoerd door de Zweedse marine voor de North Sea Minefield Database. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen mijnen zonder magnetische signatuur (niet ferromagnetische mijnen,
bijvoorbeeld de Duitse LMB-mijnen), grondgebonden mijnen (ground mines) en contact-mijnen
(contact mines).
Hierbij is er voor een gebied van 3 nautische mijl (NM) aan beide zijden van het tracé (6 NM totaal)
het risico voor het aantreffen van mijnen in kaart gebracht. Vooral de aanwezigheid van nietferromagnetische mijnen (aanͽ͋ϭ͋Σ ͋χ ͇͋ ·ϹϮ̯ιχ͛ ͽ̯͋ι̽͋͋ι͇͋ ͽ̼͋Ί͇͋͋Σ) is risicovol, omdat die
mijnen veel springstof bevatten. De detectie van deze niet-ferromagnetische mijnen is zeer moeilijk
en daardoor arbeidsintensief en kostbaar.
Borssele via de Westerschelde (BSL-1)
Vanuit het project Net op zee Borssele is veel ervaring opgedaan met NGE in de Westerschelde. Voor
het IJmuiden Ver Alpha tracéalternatief naar Borssele via de Westerschelde (BSL-1) is met name het
gebied in en voor de Westerschelde relevant met betrekking tot mijnen: Ten zuiden van Vlissingen is
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na de Tweede Wereldoorlog munitie in zee gestort. Het is niet bekend waar precies en in welke
hoeveelheden. Tijdens de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog, maar ook al in de Eerste
Wereldoorlog, zijn er in en voor de Westerschelde veel zeemijnen gelegd. Onder de mijnen uit de
Tweede Wereldoorlog is een relatief zeer groot aantal niet-ferromagnetische LMB (Luftmine B)
grondmijnen (zie Figuur 4-14 mijnen overzicht). Maar er zijn ook andere types grondmijnen en
contactmijnen gelegd. LMB-mijnen kunnen door hun grote hoeveelheid springstof (equivalent van
circa 1000 kg TNT) een grote bedreiging vormen voor de scheepvaart. Daar zijn ze specifiek voor
ontworpen. LMB-mijnen zijn door hun zeer kleine ferromagnetische massa33 echter erg moeilijk te
detecteren met conventionele middelen. Dat leidt tot uitzonderlijk hoge kosten en verhoogde inzet
van mensen en materieel voor het vrijmaken van het kabeltracé van (potentiële) NGE.
Uitvoeringstechnisch zal dit worden opgevangen in de NGE-campagne, waarin de NGE worden
gelokaliseerd en verwijderd (stappen 2 t/m 6 in de NGE-campagne uiteengezet aan het begin van
deze paragraaf; 4.4.3). Indien er in de praktijk daadwerkelijk sprake is van een cluster van munitie,
gestort in de kabelcorridor, dan kan dit leiden tot extra kosten en eventuele vertraging van het
project doordat de munitie één voor één opgeruimd dient te worden.
De hoeveelheid schroot (ferromagnetisch afval) die op en in het zeebed aanwezig is, heeft een
bepalende invloed op de kosten die samenhangen met het vrijmaken van het tracé van NGE. Schroot
is alleen van NGE te onderscheiden door de vorm van het object waar te nemen. Daarvoor moeten
de objecten worden blootgelegd of moet er gebruik gemaakt worden van geavanceerde akoestische
technieken. Het aantal te onderzoeken objecten op en in het zeebed is in zeer grote mate bepalend
voor de kosten en het tijdsbeslag van het NGE onderzoek. Een tracé door een gebied met veel
schroot op en in het zeebed, zoals bij met name de Westerschelde het geval is, brengt daardoor
hoge kosten met zich mee voor het onderzoek naar NGE.
Voor de tracévarianten BSL-1A en BSL-1B is de doorkruising van het gebied met een hoog risico op
LMB en andere type mijnen in de Westerschelde (zie Figuur 4-15) een duidelijk negatief aspect. In
het project Net op zee Borssele is in dit gebied twee jaar gewerkt aan het detecteren en verwijderen
van NGE. Dit heeft geleid tot zeer hoge kosten en vertraging van het project, veroorzaakt door de
benodigde inzet van mensen en materieel. Bij dat onderzoek zijn zeer smalle stroken van het zeebed
vrijgemaakt van NGE. Voor ieder bijkomend kabeltracé kan er daarom geen gebruik worden gemaakt
van de inspanningen van het Net op zee Borssele. Voor IJmuiden Ver Alpha geldt dat er opnieuw
onderzoek gedaan moet worden, waarna er wederom een (nieuwe) strook vrijgemaakt dient te
worden van NGE alvorens de kabelinstallatie kan plaatsvinden.
In Figuur 4-16 is de dichtheid van ferromagnetische objecten (NGE verdacht) te zien voor het project
Net op zee Borssele. Het beoogde kabeltracé voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha ligt hier
grotendeels 200 meter parallel zuidelijk aan. In deze figuur is een duidelijke clustering van metalen
objecten te zien ten zuiden van Vlissingen. Deze metalen objecten zijn mogelijk NGE of kunnen delen
van NGE bevatten. Op basis van deze informatie is geconcludeerd dat tracéalternatieven BSL-1A en
BSL-1B een verhoogd risicoprofiel hebben als het gaat om NGE, met name op het gebied van
aanwezigheid van mijnen. Een tracé door dit gebied leidt niet alleen tot uitzonderlijk hoge kosten en
vergrote inzet van mensen en materieel voor het vrijmaken van de kabelroute van (potentiële) NGE.
De inzet van mensen en materieel voor deze taak leidt inherent ook tot risico's voor de gezondheid

33

Slechts ca 10 kg, voor de rest bestaan die mijnen uit aluminium of met kunsthars geïnjecteerd karton.
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en veiligheid (Health Safety and Environment (SHE)) van mens en dier die bij deze werkzaamheden
betrokken zijn of zich in de nabijheid daarvan bevinden.

Figuur 4-16 Ferromagnetische objecten in Project Net op Zee Borssele
Borssele via nearshore Veerse Meer
Voor het tracéalternatief naar Borssele via het Veerse Meer (BSL-2) lopen beide tracévarianten (BSL
2A en BSL-2B) in het nearshore gedeelte door een gebied met een verhoogde kans op het aantreffen
van mijnen zonder magnetische signatuur (Non Ferrous of LMB's), grondgebonden mijnen (ground
mines) en contactmijnen (contact mines) zie Figuur 4-15. De lengte waarover deze tracés door dit
gebied liggen is echter relatief beperkt, vergeleken met de andere twee tracéalternatieven BSL-1 en
GT-1. Ook de risico's worden daarom beperkter geacht. Binnen de twee varianten naar Borssele via
het Veerse Meer heeft de meest westelijke variant (BSL-2A) een groter risico dan de oostelijke
variant (BSL-2B) met betrekking tot de verwachte aanwezigheid van mijnen.
Geertruidenberg (GT-1) via het Slijkgat, Haringvliet en Hollands Diep
In het nearshore gedeelte van het tracéalternatief naar Geertruidenberg (GT-1) heeft de meest
oostelijke variant (GT-1A) in de aanloop naar het Haringvliet (Slijkgat) een groter risico met
betrekking tot de verwachte aanwezigheid van mijnen dan de meest westelijke variant GT-1B (zie
Figuur 4-15).
Wat voor het tracé naar Geertruidenberg verder opvalt, is het grote gebied met mijnen zonder
magnetische signatuur (Non Ferrous of LMB's) in het Haringvliet en Hollands Diep. Zie de
beschrijving bij Borssele via de Westerschelde (BSL-1) voor meer toelichting over de problematiek
van niet-ferromagnetische of LMB-mijnen. Ook in het Haringvliet en Hollands Diep kan het
verwijderen van met name dit type NGE leiden tot zeer hoge kosten en vertraging van het project,
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aangezien dit type mijn door hun zeer kleine ferromagnetische massa34 erg moeilijk te detecteren is
met conventionele middelen. Dat leidt tot uitzonderlijk hoge kosten en verhoogde inzet van mensen
en materieel voor het vrijmaken van het kabeltracé van (potentiële) NGE. De inzet van mensen en
materieel voor deze taak leidt inherent ook tot risico's voor de gezondheid en veiligheid (HSE) van
mens en dier die bij deze werkzaamheden betrokken zijn of zich in de nabijheid daarvan bevinden.
Voor het tracéalternatief GT-1 lijkt dit gebied onvermijdbaar.

Figuur 4-17 Risicokaart mijnen (UXO-intelligence; 2020)
Samengevat leidt de aanwezigheid van mijnen tot een risicokaart mijnen, zie Figuur 4-17. De
in͕Ϊι̯χΊ͋ Ϊζ ͇͋Ϲ͋ ιΊνΊ̽ΪΙ̯̯ιχ ϭΪΪινζ͋Μχ ̯ΜΜ͋͋Σ ·͋χ ·ιΊνΊ̽Ϊ Ϊζ ·͋χ ̯̯Σχι͕͕͋͋Σ ϭ̯Σ ΊΖΣ͋Σ͛΅ ΠΪΪι̯Μ als
verschillende soorten mijnen kunnen worden aangetroffen, verhoogt dit de kans (hoe roder het
gebied, hoe groter de kans op mijnen). LMB-mijnen (aangegeven met een zwarte arcering in Figuur
4-15) zijn echter zeer moeilijk detecteerbaar en daarmee zeer kostbaar in de opsporing. Dit aspect is
niet meegenomen in de risicokaart (Figuur 4-17), maar wordt wel meegewogen in de finale
beoordeling.

34

Slechts ca 10 kg, voor de rest bestaan die mijnen uit aluminium of met kunsthars geïnjecteerd karton.
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In de risicokaart (Figuur 4-17) wordt nogmaals bevestigd dat er hoge risico's zijn voor de
aanwezigheid van mijnen voor zowel tracévariant BSL-1A als BSL-1B. Dit geldt voor beide varianten
in zowel de Westerschelde als verder offshore. Voor tracéalternatief BSL-2 is er nearshore, in de
aanloop naar de Veerse Gatdam, een (relatief klein) gebied met verhoogde risico's op mijnen
aanwezig. Ook offshore zijn de risico's voor het tracéalternatief BSL-2 kleiner dan bij BSL-1. Voor
tracéalternatief GT-1 geldt dat er nearshore, in het Slijkgat, een (relatief klein) gebied met een
verhoogd risico op mijnen aanwezig is. Ook offshore zijn de risico's voor het tracéalternatief GT-1
kleiner dan bij BSL-1. Echter, het tracéalternatief GT-1 ligt inshore door een relatief groot gebied met
een verhoogde kans op niet ferromagnetische of LMB-mijnen. Aangezien met name dit type mijn
moeilijk te detecteren is met conventionele technieken en dit zeer kostbaar is in de opsporing, heeft
dit een negatieve invloed op de uiteindelijke beoordeling.
Bommen
In overeenstemming met UXO-Intelligence (UXO-Intelligence ; 2020), zijn er in de North Sea Bomb
Database in totaal 227 luchtaanvallen geregistreerd binnen het onderzochte gebied, ten westen van
͇͋ ͛ϹϮ̯ιχ͋͛ ͇ΪΪιͽ͋χιΪΙΙ͋Σ ΜΊΖΣ (ϹΊ͋ Figuur 4-18; kaart linker kant).

Figuur 4-18 Noordzee bom-database en bom-risicokaart
Deze figuur laat zien dat er verhoogde risico's zijn voor de aanwezigheid van bommen op beide
tracéalternatieven naar Geertruidenberg (GT-1A en GT-1B), vooral in het gebied ten westen van het
Slijkgat en wat minder ver offshore. In het gebied ten noordwesten van het Slijkgat is duidelijke
clustering van bommen te zien.
Voor tracévarianten BSL-1 en BSL-2A zijn er duidelijk minder risico's voor wat betreft bommen,
hoewel tracévariant BSL-2B ook deels door een clustering van bommen heen loopt. Er is ook een
clustering van bommen te zien ten noorden van de Maasvlakte. Deze is alleen van toepassing op de
routes van project Net op zee IJmuiden Ver Beta.
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In Tabel 4-19 is per tracévariant de beoordeling opgenomen voor het onderwerp NGE en
munitiestortgebied op basis van informatie uit de Quickscan NGE, RPS data en UXO-intelligence
͇̯χ̯΅ E͋Σ ν̽Ϊι͋ ϭ̯Σ ·0 ϮΊΜ ΣΊ͋χ Ϲ͋ͽͽ͋Σ ͇̯χ ͋ι ͽ͋͋Σ Ι̯Σν Ίν Ϊζ ·͋χ ̯̯Σχι͕͕͋͋Σ ϭ̯Σ ͲGE΅ Het wil zeggen
͇̯χ ͇͋ ιΊνΊ̽Ϊ'ν ͇̯̯ιΪζ ΙΜ͋ΊΣ͋ι Ϊ͕ ͽ͋ΜΊΖΙ ϹΊΖΣ ͇̯Σ ͇͋ ιΊνΊ̽Ϊ̼͋ΪΪι͇͋ΜΊΣͽ ·ͽ͋Ί͇͇͋Μ͇ ιΊνΊ̽Ϊ͛ Ϊζ 100% van
de route (aangegeven in wit, groen of geel in bovenstaande risico kaarten). Geen enkele variant
·͕͋͋χ ͋͋Σ ̼͋ΪΪι͇͋ΜΊΣͽ ϭ̯Σ ·0͛΅ D͋ ͫ-1 vaιΊ̯Σχ͋Σ ν̽Ϊι͋Σ ·Ϲ͋͋ι Σ͋ͽ̯χΊ͕͋͛ ͇ΪΪι͇̯χ ͋ι ϭΪΪι̯Μ ΊΣ ͇͋
Westerschelde een hoog risico is op Mijnen (inclusief LMB's), maar ook verder offshore is er een
verhoogde kans op het aantreffen van mijnen. BSL-2A en BSL-2 ·̼̼͋͋Σ ͋͋Σ ̼͋ΪΪι͇͋ΜΊΣͽ ·ΜΊ̽·χ
Σ͋ͽ̯χΊ͕͋͛ Ϊdat er voor BSL-2A een verhoogd risico is op mijnen (westelijk van het Slijkgat) en voor
BSL-2B een verhoogd risico op de aanwezigheid van bommen; beide varianten kruisen LMBgebieden maar in zeer beperkte mate. De GT-1 χι̯͍̽ϭ̯ιΊ̯Σχ͋Σ ν̽Ϊι͋Σ ̼͋Ί͇͋ ·Σ͋ͽ̯χΊ͕͋͛ ͇ΪΪι ͇͋
aanwezigheid van een groot gebied met LMB's in het Hollands Diep en verhoogde kans op bommen
ten westen van het Slijkgat.
Tabel 4-19 NGE en munitiestortgebied
Tracévariant

BSL-1A

BSL-1B

BSL-2A

BSL-2B

GT-1A

GT-1B

Beoordeling NGE en munitiestortgebied

-

-

0/

0/

-

-

4.4.4 Interactie met vaarwegen
Binnen het ΪΣ͇͋ιϮ͋ιζ ·ΊΣχ͋ι̯̽χΊ͋ ͋χ ϭ̯̯ιϮ͋ͽ͋Σ͛ ϹΊΖΣ χϮ͋͋ νΪΪιχ͋Σ ΊΣχ͋ι̯̽χΊ͋ν χ͋ ΪΣ͇͋ιν̽·͋Ί͇͋Σ΄
Interactie tijdens de aanlegfase en interactie tijdens de gebruiksfase. Beide fases worden hieronder
beschreven.
Tijdens de aanlegfase
Allereerst de interactie tijdens de aanlegfase. Hierbij is gekeken naar de mogelijke hinder op de
scheepvaart door de aanwezigheid van werkschepen in de aanlegfase (inclusief voorbereidingen
daarop). Hierbij is een aantal aspecten van belang:
• De breedte van een gekruiste vaarweg (hoe breder de vaarweg ter plekke van de kruising,
hoe meer mogelijkheden er zijn voor het vinden van een alternatief tracé).
• De configuratie van het kabellegschip en de begraafapparatuur (een schip dat zich kan
positioneren met Dynamic Positioning35 kan vrij gemakkelijk en snel ruimte maken voor
kruisend verkeer. Een schip op ankers kan minder snel anticiperen op ander verkeer en de
ankerlijnen vormen ook additionele obstakels voor scheepvaartverkeer).
• Ook de intensiteit van het scheepvaartverkeer ter hoogte van de kruising is een belangrijke
factor.
Vooral combinaties van de bovenstaande factoren leveren risico's op. Wat betreft de
scheepvaartintensiteit heeft MARIN de intensiteit of verkeersdichtheid van de scheepvaartroutes in
kaart gebracht die de tracéalternatieven kruisen (zie Figuur 4-19 en Figuur 4-20). Hieruit is af te lezen
dat de intensiteit van het verkeer van en naar Rotterdam via de Maasgeul zeer intensief is. Ook het
scheepvaartverkeer van en naar de Westerschelde (aanloop Antwerpen) is zeer intensief. Ook is er
veel scheepvaartverkeer van en naar de ankergebieden. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit een
intensiteit is per 1.000 km². Een bredere vaargeul met dezelfde hoeveelheid passerende schepen zal
een lagere intensiteit laten zien dan een smallere vaargeul met dezelfde hoeveelheid schepen.
35

Dynamic Positioning-schepen kunnen op één bepaalde plek blijven liggen zonder te ankeren of heel precieze routes
varen. Daarbij zijn DP-3 schepen nauwkeuriger en veiliger dan DP-2 schepen.
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Voor de kruising van de Euro-Maasgeul is de verwachting dat er te allen tijde een stremming van de
vaargeul nodig is doordat de gebaggerde geul zo smal is. De recente inzichten in het project Net op
zee Hollandse Kust (zuid) laten zien dat het kruisen van de Euro-Maasgeul zonder meervoudige
hinder voor het scheepvaartverkeer erg onaannemelijk is. Hierbij gaat het dus om een combinatie
van hoge intensiteit en een smalle vaarweg. Aangezien alle tracéalternatieven de Euro-Maasgeul
kruisen, wordt dit niet als een onderscheidend criterium gezien. In het offshore gebied (>10 meter
waterdiepte) lijkt alleen de hoeveelheid kruisingen met vaarwegen onderscheidend (zie Tabel 4-20).

Figuur 4-19 Scheepvaart-intensiteitskaart Noordzee (Marin, 2020)
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Figuur 4-20 Scheepvaart-intensiteitskaart Westerschelde (Marin, 2020)
Ook in het nearshore gebied is er een onderscheid aan te geven. Met name de scheepvaart in de
aanlooproutes van en naar de Westerschelde kan hinder ondervinden van de aanleg. Dit omdat bij
deze kruisingen van de vaargeul er sprake is van een grote intensiteit van scheepvaartverkeer in
combinatie met een installatiemethode waarbij het gebruik van ankers niet kan worden uitgesloten.
Hiermee kan een eventuele stremming van de druk bevaren vaargeul niet worden uitgesloten.
De scheepvaartroutes verder naar het westen (het verkeersscheidingsstelsel verder van de kust) zijn
hiervoor minder gevoelig, doordat het passerende verkeer over de breedte van het scheidingsstelsel
de mogelijkheid heeft om uit te wijken.
Tabel 4-20 geeft een overzicht van de te verwachten hinder per tracévariant. Daarbij is er geen
rekening gehouden met onverwachte tegenslagen, zoals het aantreffen van een NGE of
onverwachte grondcondities op het tracé. In de uitvoeringsfase moet gekeken worden naar
mogelijkheden voor het minimaliseren van de hinder.
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Tabel 4-20 Overzicht van de te verwachten hinder scheepvaart op zee per tracévariant tijdens
voorbereiding en aanleg (kruising nummers corresponderen met kruisingen in figuur 4-20)
Nr.

Kruising

BSL-1A

BSL-1B

BSL-2A

BSL-2B

GT-1A

GT-1B

1

Kruising vaargeul
zuid oostelijk van
windenergiegebied
IJmuiden Ver (zie
kaart Figuur 4-19)

NVT

NVT

Lichte hinder
bij kruisen

Lichte hinder
bij kruisen

Lichte hinder
bij kruisen

Lichte hinder
bij kruisen

2

Kruising
noordwestelijke toeen afvaart Maasgeul

NVT

NVT

NVT

Lichte hinder
bij kruisen

Lichte hinder
bij kruisen

Lichte hinder
bij kruisen

3a
t/m3
d

Kruising Eurogeul
(gebaggerde kanaal
voor ingang
Rotterdam)

3a. Hinder bij
kruisen door
grote inten
siteit van ver
keer. Strem
ming zeer
aannemelijk

3b. Hinder bij
kruisen door
grote inten
siteit van ver
keer. Strem
ming zeer
aannemelijk

3c. Hinder bij
kruisen door
grote inten
siteit van ver
keer. Strem
ming zeer
aannemelijk

3d. Hinder bij
kruisen door
grote inten
siteit van ver
keer. Strem
ming zeer
aannemelijk

3d. Hinder bij
kruisen door
grote inten
siteit van ver
keer. Strem
ming zeer
aannemelijk

3d. Hinder bij
kruisen door
grote inten
siteit van ver
keer. Strem
ming zeer
aannemelijk

4

Kruising vaargeul
zuidelijk van
IJmuiden Ver
windenergiegebied
(zie Figuur 4-19)

Lichte hinder
bij kruisen

Lichte hinder
bij kruisen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

5

Westelijk van
verkeers
scheidingsstelsel
Rijnveld

Lichte hinder
bij kruisen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

6

Verkeersscheidings
stelsel Rijnveld

n.v.t.

Lichte hinder
bij kruisen

Lichte hinder
bij kruisen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

7

Zuidwestelijk van
Maasmond

Lichte hinder
bij kruisen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

8

Zuidoostelijk van
Maasmond

n.v.t.

Lichte hinder
bij kruisen.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

9

Kruising vaarroute
Westerschelde bij
Vlissingen

Hinder bij
kruisen,
stremming
benodigd

Hinder bij
kruisen,
stremming
benodigd

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

10

Kruising vaarroute
(Honte)
Westerschelde bij
Borssele

Hinder bij
kruisen,
stremming
benodigd

Hinder bij
kruisen,
stremming
benodigd

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

11

Aanloop van en naar
Haringvliet (Slijkgat)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Hinder bij
parallelligging
vaargeul
Slijkgat

Hinder bij
ligging in de
vaargeul
Slijkgat

Er is een verschil in de hoeveelheid kruisingen in de offshore en nearshore gebieden: zes voor
tracéalternatief BSL-1, drie voor tracéalternatief BSL-2 en vier voor tracéalternatief GT-1.
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Figuur 4-21 Kruisingen scheepvaartroutes IJmuiden Ver Alpha tracéalternatieven offshore

Figuur 4-22 Kruisingen 9 en 10 nearshore; vaargeul Westerschelde (BSL-1) en kruising 11 voor route
GT-1 in Slijkgat
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Offshore is de kruising van de Eurogeul een kritische kruising (zie kruising 3a t/m 3d in Figuur 4-21).
Bij de kruising van de Eurogeul is het aannemelijk dat het scheepvaartverkeer geheel of gedeeltelijk
wordt gestremd, dit door een combinatie van een smalle geul en hoge intensiteit van het verkeer.
Echter alle tracéalternatieven kruisen de Eurogeul en dit is in die zin niet onderscheidend. Er is wel
een groot verschil in de hoeveelheid kruisingen offshore. Aangezien er voor tracéalternatief BSL-1 de
meeste vaarwegen worden gekruist, wordt deze negatief beoordeeld.
Wat betreft de nearshore gebieden wordt vooral de interactie met scheepvaart en kruising van het
vaarwater (9 en 10) in de Westerschelde als zeer kritisch beoordeeld. Dit omdat bij deze kruisingen
van de vaargeul er sprake is van een grote intensiteit van scheepvaartverkeer in combinatie met een
installatiemethode waarbij ankers niet kunnen worden uitgesloten en een eventuele stremming van
de vaargeul daarom ook niet kan worden uitgesloten. Voor de tracévariant GT-1B is er in het Slijkgat
(11) ook een duidelijke interactie met het scheepvaartverkeer. Het gebruik van de scheepvaartroute
door het Slijkgat is echter minder intensief dan de vaargeul in de Westerschelde. De scheepvaart
route in het Slijkgat wordt vooral gebruikt door de visserij en de watersport. Daarom is deze minder
negatief beoordeeld.
Ook in de grote wateren (inshore) is er interactie met de scheepvaart. Voor het tracéalternatief BSL
2 is er interactie met scheepvaart in het Veerse Meer. Het gaat hierbij vooral over interactie met
watersport en een beperkt aantal vissers en binnenvaartschepen op het Veerse Meer. De route
loopt gedeeltelijk door en parallel aan de vaarroute om voldoende waterdiepte voor installatie te
verkrijgen. Optimalisaties van de route zijn hier eventueel nog mogelijk om de interactie met
scheepvaart verder te verminderen. Verwacht wordt dat vaarroute breed genoeg is om een
volledige sperring te voorkomen. Voor tracéalternatief GT-1 heeft de interactie betrekking op
scheepvaart in het Haringvliet, Hollands Diep en de Amer. In het Hollands Diep is er een gedeelte van
het tracé dat een kort stuk in en parallel aan de vaarroute loopt. Het gaat hierbij om het gedeelte
van het tracé ten noorden van het baggerspeciedepot bij Moerdijk, zie Figuur 4-23. Dit brengt op
deze locatie belemmeringen voor de scheepvaart met zich mee.

Figuur 4-23 Kruisingen Inshore; vaargeul Hollands Diep (GT-1; links) en kruising Veerse Meer (BSL-2;
rechts)
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In Tabel 4-21 is per tracévariant de beoordeling opgenomen voor het onderwerp interactie met
vaarwegen. BSL-1A en BSL-1 ϹΊΖΣ ·Ϲ͋͋ι Σ͋ͽ̯χΊ͕͋͛ ̼͋ΪΪι͇͋͋Μ͇ ϭ̯ΣϮ͋ͽ͋ ·͋χ ͽιΪχ͋ ̯̯Σχ̯Μ ΙιϢΊνΊΣͽ͋Σ
met vaarroutes offshore en de complexiteit van de twee kruisingen van de vaarwegen op de
Westerschelde. BSL-2! ·͕͋͋χ ͇͋ ΊΣνχ͋ ΊΣχ͋ι̯̽χΊ͋ ͋χ ͇͋ ν̽·͋͋ζϭ̯̯ιχ ͋Σ ν̽ΪΪιχ ·Σ͋Ϣχι̯̯Μ͛΅ DΊχ ϮΊΜ
dus niet zeggen dat er voor deze route geen enkele interactie is met de scheepvaart. BSL-2B scoort
͋͋Σ ·ΜΊ̽·χ Σ͋ͽ̯χΊ͕͋͛ ͇ΪΪι ͇͋ ι͋Μ̯χΊ͕͋ ̽ΪζΜ͋ϳ͋ ΙιϢΊνΊΣͽ ̼ΊΖ ΜΪ̯̽χΊ͋ 2 (Ϲie figuur 4.19). De GT-1A en GT
1 ̯Μχ͋ιΣ̯χΊ͋ϭ͋Σ ν̽Ϊι͋Σ ι͋νζ͋̽χΊ͋ϭ͋ΜΊΖΙ͋ ͋͋Σ ·ΜΊ̽·χ Σ͋ͽ̯χΊ͕͋͛ ͋Σ ·Ϲ͋͋ι Σ͋ͽ̯χΊ͕͋͛ ͇ΪΪι ͇͋ ΊΣχ͋ι̯̽χΊ͋ ͋χ
het scheepvaartverkeer in het Hollands Diep ( zie Figuur 4-23; links), kruising op locatie 2 offshore
(Figuur 4-21) en de ligging in het Slijkgat. Door het Slijkgat volgt GT-1B de gebaggerde vaargeul over
de volledige lengte, welke tot de meeste interactie met de scheepvaart zal leiden van de
alternatieven door het Slijkgat. GT-1A loopt voor een klein deel parallel aan de vaarroute.
Tabel 4-21 Beoordeling interactie met vaarwegen
Tracévariant

BSL-1A

BSL-1B

BSL-2A

BSL-2B

GT-1A

GT-1B

Beoordeling interactie met vaarwegen

-

-

0

0/

0/

-

Er heeft overleg plaatsgevonden met het bevoegd gezag over het al dan niet haaks kruisen van
scheepvaartroutes. Het niet haaks kruisen levert een significante verkorting van de kabelroutes op,
tevens is uit onderzoek van o.a. MARIN gebleken dat de risico's die samenhangen met het
installeren, beheren en onderhouden van kabels in scheepvaartwegen en de hinder die daarvan uit
gaat voor de scheepvaart kleiner zijn dan eerder verondersteld.
Tracévariant BSL-2A is het resultaat van dat overleg en is de meest directe route naar Borssele
zonder haaks kruisen. Voor de overige tracéalternatieven bestaan de routes uit een mix van haaks
kruisen en niet haaks kruisen van de scheepvaartroutes. Na optimalisatie kunnen enkele
tracéalternatieven eventueel nog verder worden verkort. Het kenmerk van de tracéalternatieven is
nu dat vaarroutes zowel haaks als niet haaks worden gekruist. De beoordelingen zijn uitgevoerd op
de routes zoals ze nu op kaart staan.
Tijdens de gebruiksfase
Naast de mogelijke directe hinder tijdens de aanleg van de kabel wordt er een risico gestuurde
begraafdiepte analyse (Risk Based Burial Depth; RBBD)36 gedaan, om inzicht te krijgen in de kans op
schade aan de kabel veroorzaakt door scheepvaartactiviteiten in het gebied gedurende de
levensduur van de kabels voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Deze risico gestuurde
begraafdiepte analyse wordt pas na de keuze voor het voorkeursalternatief (VKA) uitgevoerd. De
reden hiervoor is dat de ervaring uit de voorgaande Net op zee-projecten leert, dat de in de
Ρ̯χ͋ιϮ͋χ ϭ͋ι͋Ίνχ͋ ̼͋ͽι̯̯͕͇Ί͋ζχ͋ ͋Σ ͇͋ ̼ΊΖΙΪ͋Σ͇͋ ·νΊͽΣ̯Μ͋ιΊΣͽν͇Ί͋ζχ͋͛ ι͋νϢΜχ͋͋ιχ ΊΣ ͋͋Σ
risicoprofiel voor de kabels dat lager is dan wat strikt genomen noodzakelijk is. Hierdoor is er geen
onderscheid tussen de verschillende tracéalternatieven voor dit onderwerp.

4.4.5 Zeebodemmobiliteit en morfodynamiek
BΊΣΣ͋Σ ·͋χ ΪΣ͇͋ιϮ͋ιζ ·Ϲ̼͋͋Ϊ͇͋Ϊ̼ΊΜΊχ͋Ίχ ͋Σ Ϊι͕Ϊ͇ϴΣ̯Ί͋Ι͛ ϮΪι͇χ ͋͋ινχ ͇͋ Ϊ̼ΊΜΊχ͋Ίχ ͋Σ
dynamiek beschreven voor het offshore en daarna voor het nearshore gedeelte van de
tracéalternatieven.
36

Risk Based Burial Depth (RBBD). Op risico gebaseerde begraaf diepte. Hierbij wordt de kans op schade aan de kabels
door externe oorzaken, zoals schade door ankeren, en de weerstand van de specifieke grondsoorten tegen externe
bedreigingen als visserij en ankers in kaart gebracht en hieraan een veilige begraafdiepte gekoppeld.
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Offshore: zandgolven
Over een significant deel van het gebied komen zandgolven voor. Zandgolven zijn mobiele
zandduinen onder water die tot enkele meters hoog kunnen zijn en die zich onder invloed van de
getijdestroming enkele meters per jaar verplaatsen. De hoogte van zandgolven kan daarmee
aanmerkelijk groter zijn dan de minimaal vereiste gronddekking. Dat maakt de aanwezigheid van
zandgolven zeer relevant voor de initiële begraafdiepte van de kabels. Alle tracéalternatieven
hebben daarom te maken met zandgolven (zie Figuur 4-24).

Figuur 4-24 Indicatie zandgolven voor tracéalternatieven Net op zee IJmuiden Ver Alpha (de
zandgolven zijn de hele fijne diagonale witte lijntjes van linksboven naar rechtsonder)
De tracéalternatieven doorkruisen allemaal op een andere locatie het gebied met zandgolven. Bij
·͋χ ϢΊχͽ̯ΣͽνζϢΣχ ͞bury and would like to forget” dienen de kabels begraven te worden in het niet
mobiele zeebed. Dat wil zeggen onder het niveau waarop de zandgolven zich verplaatsen over de
Μ͋ϭ͋Σν͇ϢϢι ϭ̯Σ ͇͋ Ι̯̼͋Μν΅ ΠΪΪι ͇͋ ·Ϊͽ͋ι͋ Ϲ̯Σ͇ͽΪΜϭ͋Σ ΙΪχ ͇Ίχ ͋ι Ϊζ Σ͋͋ι ͇̯χ ͋ι ·ζι͋-νϮ͋͋ζΊΣͽ͛
plaats moet vinden, waarbij door middel van baggeren de zandgolven worden verwijderd om zo met
een begraafapparaat de kabels op voldoende diepte in de bodem te kunnen brengen installeren.
Voor de lagere zandgolven kan de benodigde initiële begraafdiepte bereikt worden zonder
baggeren. Het aspect zandgolven lijkt niet onderscheidend te zijn, omdat alle tracés gebieden met
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zandgolven kruisen. Het is hoogstens voor de tracélengte onderscheidend. Dit wordt echter
meegenomen in de baggervolumes voor pre-sweepen en daarmee ook de kosten.
Nearshore: mobiliteit en dynamiek Voordelta
De veranderingen in de bodemligging in de directe nabijheid van de kustlijn zijn van een geheel
andere aard dan de dynamiek van de zeebodem verder op zee. De tracéalternatieven voor Net op
zee IJmuiden Ver Alpha gaan via de Voordelta naar land. De Voordelta is het gebied bestaande uit de
ondiepe kustwateren voor de delta van Zuid-Holland en Zeeland. Het betreft ruwweg het gebied
vanaf de Westerschelde-monding tot aan de Nieuwe Waterweg. Aan de zeezijde volgt de grens de
doorgaande NAP -20 meter dieptelijn. Vanaf de 10 meter water lijn (LAT) valt deze onder de definitie
Nearshore. Door de ligging voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse delta wijkt het gebied af van de
kustwateren die verder noordelijk voor de Hollandse kust liggen. Het gebied wordt gekenmerkt door
de aanwezigheid van een gevarieerd en dynamisch milieu van kustwateren, intergetijdengebied
(zandplaten, schorren en slikken) en stranden, die een relatief beschutte overgangszone vormen
tussen de (voormalige) estuaria (ofwel de grote wateren) en de volle zee (zie Figuur 4-25).

Figuur 4-25 Relatieve bodemverandering van de gehele Voordelta voor de Zeeuwse en zuidelijke Zuid
Hollandse kust vanaf 1990 (WaterProof)
In Figuur 4-25 is zichtbaar dat er voor alle tracéalternatieven ergens gebieden met een hoge
dynamiek worden doorsneden, maar is ook zichtbaar dat tussen de tracéalternatieven een
onderscheid te maken is op het vlak van relatieve bodemverandering. Op bovenstaande figuur is
alleen de bodemverandering zichtbaar. Dit kan zowel om erosie als sedimentatie gaan. De meest
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recente data zijn van 2019. Voor alle tracéalternatieven is er gekeken naar vier aspecten van
mobiliteit:
1. De totale nearshore installatielengte;
2. de installatielengte in ondiep / intergetijdengebied;
3. de vereiste installatiediepte; en;
4. de verwachte gronddekking boven de kabels.
In de rest van deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de meest onderscheidende gebieden voor
mobiliteit en dynamiek van de verschillende tracéalternatieven. Voor BSL-1 is dat het gebied van de
Westerschelde, voor BSL-2 is dat het nearshore gedeelte in de aanloop naar de Veerse Gatdam en
voor GT-1 is dat het Slijkgat (het nearshore gedeelte in de aanloop naar de Haringvlietdam).
Tracéalternatief BSL-1 Westerschelde
Het tracéalternatief door de Westerschelde (BSL-1) loopt over de Spijkerplaat, het rode gebied vlak
ten zuiden van de aanlanding bij Borssele. De Spijkerplaat beweegt meer dan 20 meter op en neer in
een cyclus van 30 jaar en is daarmee verreweg het meest dynamische deel van alle
tracéalternatieven. Op de Spijkerplaat is hoe dan ook meerdere malen onderhoud nodig voor het in
stand houden van de gronddekking op de kabel gedurende de levensduur. Ook zal de gronddekking
daar gedurende langere perioden niet kunnen voldoen aan de eisen, wanneer er niet vrijwel continu
een onderhoudsschip gemobiliseerd zal zijn. De gedetailleerde vooronderzoeken voor de
exportkabels naar Net op zee Borssele hebben dat uitgewezen. Onderhoud aan de kabels voor het in
stand houden van de gronddekking gedurende de levensduur is niet aan de orde voor de andere
tracéalternatieven, waar de kabel initieel zodanig begraven kan worden dat onderhoud van de
gronddekking gedurende de levensduur zeer onwaarschijnlijk is.
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Figuur 4-26 Dynamiek Westerschelde sinds 1990 (boven) en verschil laagste zeebedniveau vanaf
1990 en huidig zeebed niveau (onder)
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In de bovenstaande figuren is te zien dat de dynamische gebieden worden vermeden daar waar
mogelijk. Dit is ook te zien op de onderstaande verschilkaart die de erosie en sedimentatie in het
ͽ̼͋Ί͇͋ Μ̯̯χ ϹΊ͋Σ΅ ͜Σ ·ιΪΪ͇͛ ϹΊΖΣ ͽ̼͋Ί͇͋͋Σ ͋χ ν͇͋Ί͋Σχ̯χΊ͋ ̯̯Σͽ͋ͽ͋ϭ͋Σ ͋Σ ΊΣ ·̼Μ̯ϢϮ͛ ͽ̼͋Ί͇͋͋Σ ͋χ
erosie.

Figuur 4-27 Dynamiek Westerschelde (buitendijks) sinds 1990 verschilkaart met sedimentatie en
erosie
Het tracéalternatief naar Borssele door de Westerschelde (BSL-1) is al zoveel mogelijk
geoptimaliseerd voor mobiliteit van de bodem, binnen de grenzen van wat mogelijk is in verband
met onder andere de scheepvaart. Het meest optimale tracé vanuit het oogpunt van de
zeebodemmobiliteit zou namelijk het midden van de door baggerwerk onderhouden vaargeulen
volgen. In de ·ΖΪΊΣχ-fact-finding-ν͋ννΊ͋͛ van 9 januari 2020 in Middelburg gaven omgevingspartijen,
met name de nautische partijen (GNA, Loodswezen, RWS en Vlaanderen) aan, dat een tracé door de
vaargeul voor hen geen optie is. Tijdens deze sessie is dit alternatief uitgebreid besproken en als
onwenselijk en onhaalbaar aangemerkt.
De ligging van het tracéalternatief BSL-1 in de Westerschelde wordt verder beperkt door de
parallelligging ten opzichte van de kabels van Net op zee van project Borssele (Alpha en Beta) en de
aanwezige ankergebieden. Er is sprake van een zeer dynamisch gebied waardoor de kabels met
verhoogde baggervolumes (door lage waterdieptes) geïnstalleerd moeten worden. Door de hoge
dynamiek van de Spijkerplaat, moeten de kabels hoe dan ook meerdere malen gedurende de
levensduur herbegraven worden. Gezien de snelheid waarmee de veranderingen in het zeebed op
kunnen treden en aangezien er om economische redenen niet continu een schip stand-by kan liggen
voor onderhoud, geldt voor het tracé over de Spijkerplaat (BSL-1; zie figuur 4.26) een aan zekerheid
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grenzende waarschijnlijkheid voor het meerdere malen blootspoelen van de kabels door de
dynamiek van de bodem.

Figuur 4-28 Dynamiek Spijkerplaat Westerschelde voor BSL-1
De situatie op de Spijkerplaat is daarmee goed vergelijkbaar met de situatie van kabels van het Net
op zee Borssele, die de Westerschelde meer naar het oosten van noord naar zuid oversteken over de
Middelplaat. Die kabels hebben gedurende de levensduur meerdere malen onderhoud van de
begraafdiepte nodig. Op de Spijkerplaat moet gedurende de levensduur meerdere malen intensief
onderhoud van de begraafdiepte worden gepleegd. Daarnaast geldt voor de ondieptes voor
Walcheren (Rassen en Nolleplaat) een grotere kans op blootspoeling dan voor andere
tracéalternatieven, gezien de mate van lokale bodemdynamiek.
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Aanloop Veerse Meer voor tracéalternatief BSL-2

Figuur 4-29 Dynamiek Oosterschelde (buitendijks) sinds 1990 (boven) en verschil laagste
zeebedniveau vanaf 1990 en huidig zeebedniveau (onder)
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Voor het tracéalternatief naar Borssele via het Veerse Meer (BSL-2) geldt dat de bodemdynamiek in
het gedeelte van de Voordelta (de aanloop naar de Veerse Gatdam) kleiner is dan de maximaal
bereikbare begraafdiepten met de huidige installatie technieken. Hierdoor leidt de bodemdynamiek
in het nearshore gedeelte van tracéalternatief BSL-2 niet tot een grotere kans op blootspoeling (door
dynamiek zandbed) van de kabels. Ook leidt het niet tot intensiever onderhoud van de
begraafdiepte gedurende de levensduur van de kabels. Bij tracévariant BSL-2B worden de wat
diepere profielen, geulen, van de zeebodem gevolgd. Het risico is dat de geul zich in de tijd kan
verplaatsen. Daarom is het installeren van een kabel nabij een geul risicovol. Wanneer de kabels
geïnstalleerd worden in gebieden die vanaf 1990 de kleinste verandering laten zien in de ligging van
·͋χ Ϲ̼͇͋͋͋ (̯̯Σͽ͋ϭ͋Σ ΊΣ ·ϮΊχ͛ ΊΣ Figuur 4-29), dan is er vrijwel geen erosie meer te verwachten in de
toekomst. Het is duidelijk dat bij de meest westelijke tracé (BSL-2A) de dynamiek van het zeebed
nagenoeg wordt vermeden. Daardoor hoeft de kabel voor tracévariant BSL-2A minder diep
geïnstalleerd te worden om te kunnen voldoen a̯Σ ·͋χ ͞bury and would like to forget” principe. Wat
betreft mobiliteit van het zeebed heeft de passage BSL-2A ten noorden van de Veerse Gatdam de
voorkeur.
In onderstaande figuur is ook de sedimentatie en erosie zichtbaar in dit gebied.

Figuur 4-30B Dynamiek Oosterschelde (buitendijks) sinds 1990 verschilkaarten met sedimentatie en
erosie.
Hierin wordt wederom duidelijk dat de gebieden waar erosie wordt verwacht zoveel mogelijk
worden vermeden.
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Slijkgat ten westen van het Haringvliet voor tracéalternatief GT-1

Figuur 4-31 Relatieve zeebodemdynamiek Slijkgat sinds 1990 (boven) en verschil laagste zeebed
niveau vanaf 1990 en huidig zeebedniveau (onder)
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Voor het tracéalternatief naar Geertruidenberg is vooral het nearshore gebied van het Slijkgat
relevant (zie Figuur 4-31). Het heeft de voorkeur om de kabel te installeren in de gebieden die vanaf
1990 ·͋χ ΊΣνχ͋ ϭ͋ιν̽·ΊΜ Μ̯χ͋Σ ϹΊ͋Σ ͋χ ·͋χ ·ϢΊ͇Ίͽ͋ Ϲ̼͇͋͋͋ΣΊϭ̯͋Ϣ (̯̯Σͽ͋ϭ͋Σ ΊΣ ·ϮΊχ͛ ΊΣ Figuur 4-31;
onder). Er is dan namelijk vrijwel geen erosie meer te verwachten in de toekomst. De blauw/groene
kleur in Figuur 4-31 geeft een dynamiek aan van 1,5 tot 2,5 meter.

Figuur 4-32 Dynamiek Slijkgat sinds 1990 verschilkaarten met sedimentatie en erosie
Wat duidelijk wordt bij het bekijken van de dynamiek in het Slijkgat, is dat de noordoostzijde van het
Slijkgat langzaam verondiept en dat de 10 meter waterlijn naar het oosten verschuift. Er zijn
dynamische gebieden zichtbaar aan beide zijden van de gebaggerde vaarroute. Na de sluiting van de
Haringvlietdam is het Slijkgat versneld verzand. De bodemdynamiek in dit deel van de Voordelta is
echter kleiner dan de maximaal bereikbare begraafdiepte met de huidige installatie technieken. De
bodemdynamiek in en rond het Slijkgat zal daarom niet leiden tot een grotere kans op blootspoeling
van de kabels en zal ook niet leiden tot intensiever onderhoud van de begraafdiepte gedurende de
levensduur van de kabels.
Voor de tracévariant GT-1A moeten de kabels in een dynamisch en ondiep gebied worden
geïnstalleerd, met als gevolg verhoogde baggervolumes voor de aanleg (door lage waterdieptes).
Tracévariant GT-1B volgt de gebaggerde vaargeul van het Slijkgat gevolgd (zie Figuur 4-33).
Deze vaargeul wordt door Havenbedrijf Rotterdam op -5,7 m NAP diepte gehouden ten behoeve van
de bereikbaarheid van de Haven van Stellendam in de gemeente Goeree-Overflakkee en de passage
naar het Haringvliet. De kabels kunnen in de vaargeul enkele meters onder het te baggeren profiel (
5,7m NAP) worden geïnstalleerd. Dit leidt tot verminderde baggervolumes voor de aanleg van de
kabels, geen blootspoeling van de kabels en geen of minimaal onderhoud aan de kabels. Ook kan er
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door schepen die door het Slijkgat varen, zonder gevaar voor de kabel, in nood boven op het
kabeltracé worden geankerd. Dit is mogelijk omdat de ankers van de schepen die door het Slijkgat
kunnen varen minder dan 1 meter diep het zand indringen en de kabels op deze locatie minimaal 3
meter begraven zullen liggen. Wat betreft de mobiliteit van het zandbed heeft tracévariant GT-1B
(door de vaargeul van het Slijkgat) de voorkeur.
De erosie- en sedimentatie-kaarten hierboven laten de verondieping van het noord oostelijke deel
van het Slijkgat ook duidelijk te zien.

Figuur 4-33 Tracévarianten Slijkgat
In Tabel 4-22 is per tracévariant de beoordeling opgenomen voor het aspect zeebodemmobiliteit en
morfodynamiek. Omdat het tracéalternatief naar Borssele via de Westerschelde (BSL-1) over de
grootste delen van het tracé (circa 35 km) door de mobiele Voordelta loopt (langste totale nearshore
installatielengte; aspect nr. 1 van de vier aspecten van mobiliteit) en gezien de aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid dat de kabels meerdere malen bloot komen te liggen op de
Spijkerplaat (hiermee is de verwachte gronddekking boven de kabels nul; aspect nr. 4), de vereiste
installatiediepte het grootst is met 6 tot 8 meter (aspect nr. 3) en de installatielengte in ondiep /
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intergetijdengebied (aspect nr. 2) het grootst is, is dit tracéalternatief op het aspect van de mobiliteit
͋Σ ͇ϴΣ̯Ί͋Ι ϭ̯Σ ·͋χ Ϲ̼͇͋͋͋ ̯Μν ·Ϲ͋͋ι Σ͋ͽ̯χΊ͕͋͛ ̼͋ΪΪι͇͋͋Μ͇΅
Temeer omdat er in de Westerschelde geen alternatieve tracés met minder dynamiek voorhanden
zijn. Dit is wel het geval voor de tracéalternatieven GT-1 naar Geertruidenberg en BSL-2 naar
Borssele via het Veerse Meer. BSL-2! ν̽ΪΪιχ ·͋χ ̼͋νχ (Σ͋Ϣχι̯̯Μ = ·0͛) Ϊ͇̯χ (1) de totale nearshore
installatielengte 20 km is, (2) de installatielengte in ondiep / intergetijdengebied echter minimaal is,
(3) de vereiste installatiediepte minder is dan in de Westerschelde (4 tot 6 meter) en (4) de
verwachte gronddekking boven de kabels in stand zal blijven tijdens de levensduur. BSL-2B scoort
·ΜΊ̽·χ Σ͋ͽ̯χΊ͕͋͛ Ϊ͇̯χ ͇͋ ̼͋ΣΪ͇Ίͽ͇͋ ̼͋ͽι̯̯͕͇Ί͋ζχ͋ (̯νζ͋̽χ 3) ·Ϊͽ͋ι Ίs (6 tot 8 meter) dan die van
BSL-2A (4 tot 6 meter). GT-1 ν̽ΪΪιχ ΪΪΙ ·Σ͋Ϣχι̯̯Μ͛ Ϊ͇̯χ ͇͋Ϲ͋ χι̯͍̽ϭ̯ιΊ̯Σχ ϭΪΜΜ͇͋Ίͽ ͇͋ ͽ̼̯͋ͽͽ͋ι͇͋
vaargeul volgt, waardoor de kabels volledig onder het mobiele zeebed geïnstalleerd kunnen worden.
GT-1! ν̽ΪΪιχ ·Σ͋ͽ̯χΊ͕͋͛ Ϊ͇̯t er op de 4 aspecten van mobiliteit gemiddelde waarden uitkomen.
Tabel 4-22 Beoordeling mobiliteit en dynamiek zeebed
Tracévariant

BSL-1A

BSL-1B

BSL-2A

BSL-2B

GT-1A

GT-1B

Beoordeling zeebodemmobiliteit en
morfodynamiek

-

-

0

0/

-

0

4.4.6 Baggervolumes
Baggervolumes komen aan de orde bij het thema Kosten van deze Integrale Effectenanalyse. Naast
kosten heeft baggeren nog een effect en dat is de mogelijke projectvertraging die veroorzaakt kan
worden door grote baggervolumes en onderhoudsbaggerwerkzaamheden tot vlak voor de
kabelinstallatie. Dit is een zeer ingewikkelde interface (raakvlak, verbinding), omdat alle
baggerwerkzaamheden uitgevoerd en onderhouden moeten zijn/worden, vlak voor de passage van
het kabelinstallatieschip. Daarom is het aspect baggeren niet alleen bij het thema Kosten
meegenomen, maar wordt dit ook als een technisch onderscheidend onderwerp gezien.
Offshore wordt een vaste hoeveelheid baggeren per kilometer tracé voor het pre-sweepen
(afvlakken van de toppen) van de zandgolven in acht genomen. Deze baggerwerkzaamheden zijn dus
gerelateerd aan het installeren van de kabels onder het mobiele zeebed. Voor de
nearshore/Voordelta gebieden is een 3D-model van de bodemligging in kaart gebracht en zijn op
basis daarvan de te baggeren volumes berekend. Deze baggervolumes zijn gerelateerd aan het
verkrijgen van een diepere geul voor veilige passage van het installatieschip en het installeren van de
kabel onder het mobiele zeebed. In de grote wateren is ook met een vast baggervolume per
kilometer gerekend voor de delen van de grote wateren die niet bevaarbaar zijn voor
installatieschepen.
Dit heeft geleid tot de baggervolumes in Tabel 4-23. Deze volumes komen ook tot uiting in de kosten
van de tracéalternatieven (zie hiervoor hoofdstuk 5 Kosten in deze IEA).
Tabel 4-23 Baggervolumes tracéalternatieven Net op zee IJmuiden Ver Alpha (ongebundeld)
Tracévariant
Baggervolume totaal [m³]
Offshore [m³]
Nearshore [m³]
Grote wateren [m³]

BSL-1A
14.800.000
3.600.000
11.200.000
0

BSL-1B
14.800.000
3.600.000
11.200.000
0

BSL-2A
5.400.000
3.400.000
600.000
1.400.000

BSL-2B
5.000.000
3.400.000
200.000
1.400.000
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GT-1A
32.400.000
3.600.000
18.200.000
10.600.000

GT-1B
20.800.000
3.600.000
6.600.000
10.600.000
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De bovenstaande volumes zijn voor een ongebundelde kabelligging. Voor een gebundelde
kabelligging kunnen de volumes hierboven gedeeld worden door twee. Specifiek voor de nearshore
gebieden zijn de baggervolumes ook op kaart gezet, zie Figuur 4-34 en Figuur 4-35 voor meer details.

Figuur 4-34 Baggervolume(s) nearshore voor BSL-1 (links) en BSL-2 (rechts)

Figuur 4-35 Baggervolume(s) nearshore voor GT-1A en GT-1B
In het kort kan er worden gesteld: hoe groter het baggervolume des te meer risico op
projectvertraging en uit de hand lopende onderhoudsbaggerwerkzaamheden. Ook zijn er andere
gevolgen van hogere baggervolumes zoals hogere kosten en mogelijke effecten op de natuur, maar
die worden in dit hoofdstuk niet beschouwd. Wel is een inschatting gemaakt van de tijdsduur die de
baggerwerkzaamheden in beslag nemen. Dit maakt goed inzichtelijk wat er nodig is om de volumes
in de tabel hierboven te verplaatsen. Voor het berekenen van de tijdsduur wordt er van uitgegaan
dat de baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd door ten minste twee schepen, waarvan er één
͋͋Σ ͽιΪχ͋ι͋ ·νΜ͋͋ζ·Ϊζζ͋ιϹϢΊͽ͋ι͛ Ίν΅ ͜Σ ͇͋ ι͋ͽ͋Μ ϹΊΖΣ ̼̯ͽͽ͋ιν̽·͋ζ͋Σ ͋χ ϭ͋ιν̽·ΊΜΜ͋Σ͇͋ Ι͋Σ͋ιΙ͋Σ
nodig voor het werk en zijn voor baggerwerkzaamheden nabij de kust naast de baggerschepen zelf
ook ondersteunend baggermaterieel nodig, bijvoorbeeld voor het afvoeren van het materiaal.
De onderstaande tijden (in maanden) zijn een gemiddelde doorlooptijd per volume eenheid die
neerkomt op 33.000 m³ volume per dag. De volumes in Tabel 4-24 zijn voor een ongebundelde
kabelligging. Voor een gebundelde kabelligging kunnen de volumes en tijden hierboven gedeeld
worden door twee.
Tabel 4-24 Baggervolumes en tijdindicatie tracéalternatieven Net op zee IJmuiden Ver Alpha
Tracévariant
Baggervolume totaal [m³]
Tijd (maanden)

BSL-1A
14,800,000
15

BSL-1B
14,800,000
15

BSL-2A
5,400,000
5

BSL-2B
5,000,000
5
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GT-1A
32,400,000
32

GT-1B
20,800,000
21
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In Tabel 4-25 is per tracévariant de beoordeling opgenomen voor het onderwerp baggervolumes. De
score is in dit geval direct gerelateerd aan het volume (voor ongebundelde tracés) volgens het
volgende principe:
• ≤ 6 ͱ ³
→ Σ͋Ϣχι̯̯Μ = ·0͛
• Tussen de 6 -10 M m³ → ΜΊ̽·χ Σ͋ͽ̯χΊ͕͋ = ·0/-͛
• Tussen de 10 -20 M m³ → Σ͋ͽ̯χΊ͕͋ = ·-͛
• ≥ 20 M m³
→ zeer negatief = ·- -͛
Tabel 4-25 Beoordeling Baggervolumes
Tracévariant

BSL-1A

BSL-1B

BSL-2A

BSL-2B

GT-1A

GT-1B

Baggervolumes

-

-

0

0

-

-

4.4.7 Bodemsamenstelling
De bodemsamenstelling heeft een groot effect op zowel de installatie als de elektrische/thermische
parameters van het kabelsysteem. Installeren in zand heeft de voorkeur, omdat zand makkelijk te
vermengen is met water door onder hoge druk water te injecteren. Deze methode wordt installatie
door middel van 'jetting' genoemd. Zandlagen zijn goed geschikt voor jetting-technieken. Deze
methode is snel, relatief goedkoop en heeft de grootste kans op het behalen van de
gevraagde/beoogde begraafdiepte. Installatie in veen- of kleilagen is moeilijker, omdat deze minder
goed te fluïdiseren (vermengen met water) zijn. Daarvoor zijn er andere, vaak mechanisch
georiënteerde methodes nodig, zoals frezen en baggeren.
Ook de soortelijke weerstand van de bodem is een belangrijke parameter. In de regel wordt
uitgegaan van een soortelijke weerstand van de bodem die gelijk of lager is dan 1 K.m/W37. Van
veen- of kleilagen is deze echter vaak >2 K.m/W. Dit bemoeilijkt de installatie en heeft een isolerend
effect op de kabels. Hierdoor kan de kabel zijn warmte onvoldoende kwijt aan de omgeving. Voor
het Net op zee IJmuiden Ver Alpha mag de soortelijke weerstand van de bodem niet groter zijn dan
1,3 K.m/W. In dat geval kan het systeem geen 2 GW meer transporteren met grootst mogelijke
geleider. Dit is alleen kritisch op zee (hiermee ook in de grote wateren), aangezien er op land
thermisch backfill materiaal (het vervangen van origineel materiaal met zand met gunstige
thermisch eigenschappen) kan worden toegepast voor de installatie van de kabels. Op zee is dit
slechts beperkt mogelijk. Bovendien is het op zee moeilijk vast te stellen waar precies veenlagen
voorkomen omdat die veenlagen lastig detecteerbaar zijn met de huidige geofysische
meettechnieken (veenlagen hebben slechte akoestische reflectie eigenschappen).
De mobiele zeebodems waarin de kabels dieper dan drie meter begraven kunnen worden, bestaan
voornamelijk uit zand (anders zou het zeebed niet mobiel zijn). Voor zand geldt een relatief lage
thermische weerstand, waardoor dieper begraven in zand geen problemen oplevert voor het
ontwerp van de kabels. Het meest kritisch is dus in zijn algemeenheid de aanwezigheid van dikkere
veen- en/of kleilagen in de bovenste drie meter van de bodem in de nearshore-gebieden, aangezien
de kabel daar sowieso tot drie meter diepte wordt geïnstalleerd in verband met de minimale
begraafdiepte eis van drie meter uit de vergunning.

37

Dit is de eenheid van soortelijke weerstand van de bodem. W = watt ; m = meter ; K = Kelvin
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Voor het tracéalternatief naar Borssele via de Westerschelde (BSL-1) komt naar voren dat er
nauwelijks klei- of veenlagen te vinden zijn in de ondiepere delen (< 4 meter) over het gehele tracé
(zie MER deel B hoofdstuk 2 Bodem en Water op zee).
Voor het tracéalternatief naar Borssele via het Veerse Meer (BLS-2) zijn er kennisleemtes voor de
ondiepere delen van het tracéalternatief door het Veerse Meer (zie MER deel B hoofdstuk 2 Bodem
en Water op Zee). Er is echter geen aanleiding om te verwachten dat er op het Veerse Meer veel slib
wordt afgezet, omdat dit een vrijwel afgesloten binnenmeer betreft en er dus geen continue
aanvoer van slib is te verwachten vanuit een rivier of vanaf zee. Na het analyseren van een 15-tal
boorlocaties nabij het tracé in het Veerse Meer op basis van gegevens uit het DINO-loket, is deze
verwachting bevestigd en kan de conclusie worden getrokken dat de bodem in de eerste vijf meter
bestaat uit zand.
In onderstaande figuren wordt er voor het tracéalternatief naar Geertruidenberg (GT-1) data uit het
DINO-loket gepresenteerd voor het gedeelte van het tracé door het Haringvliet, Hollands Diep en de
!͋ι΅ ·G͋͋Μ͛ ͽ͕͋͋χ ̯̯Σ ͇̯χ ·͋χ ͽ̯̯χ Ϊϭ͋ι Ϲ̯Σ͇΅ ·GιΪ͋Σ͛ ͋Σ ·̼Μ̯ϢϮ͛ ͽ͋ϭ͋Σ ͇͋ ̯̯ΣϮ͋ϹΊͽ·͋Ί͇ ϭ̯Σ ΙΜ͋Ί- en
ϭ͋͋ΣΜ̯ͽ͋Σ ̯̯Σ΅ ·ι̯ΣΖ͋/ιΪΪ͇͛ ͽ͕͋͋χ Ϲ̯Σ͇ ̯̯Σ ͋χ ͋͋Σ ΙΜ͋ΊΣ͋ι͋ ΙΪιιelgrootte. In de regel wordt
stroomopwaarts in rivieren zand met grotere korrelgroottes gevonden dan stroomafwaarts en
worden er stroomafwaarts meer afzettingen met kleinere korrelgroottes, zoals slib, verwacht.

Figuur 4-36 Boorlocaties Haringvliet (bron: DINO-loket 2020)
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Figuur 4-37 Boorlocaties Hollands Diep (bron: DINO-loket 2020)

Figuur 4-38 Boorlocaties Amer (bron: DINO-loket 2020)
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In het Haringvliet en het Hollands Diep zijn op diverse locaties op- en in de nabijheid van het
kabeltracé veen- en kleilagen te zien. De aanwezigheid hiervan maakt de installatie echter niet
onmogelijk. De verwachting is dat in circa 30% van het tracé, dat begint bij de Haringvlietdam en
eindigt in Geertruidenberg (totale tracé = circa 60 km), klei en veen te verwachten is. Een deel
hiervan moet worden verwijderd door middel van baggeren. Deze baggervolumes zijn terug te
vinden in paragraaf 4.4.6. De installatie lijkt daarmee met de juiste maatregelen mogelijk.
Het is onduidelijk of de isolerende werking van veen en klei hiermee volledig kan worden
gemitigeerd. Dit aspect is als risico-verhogend beoordeeld met betrekking tot de
bodemsamenstelling.
De offshore en nearshore gebieden van alle tracéalternatieven bestaan voor zover nu bekend
voornamelijk uit zand en zijn daarom niet onderscheidend. Er is één uitzondering en dat is het
tracéalternatief naar Geertruidenberg (GT-1) door de grote wateren.
Als de verwachting is dat de bodem voornamelijk uit zand bestaat wordt er een neutrale beoordeling
ͽ͋ͽ͋ϭ͋Σ΅ ·ΠΪΪιΣ̯͋ΜΊΖΙ Ϲ̯Σ͇͛ betekent dat tussen de 95% en 100% van het tracé de bodem uit zand
bestaat. Dat leidt tot de volgende beoordelingsmethodiek:
• Ϊ͇̯͋χ͋ιΊ̯̯Μ Ίν Ϲ̯Σ͇ ϭΪΪι ≥ 95% ϭ̯Σ ·͋χ χι̯͍̽
→ ·Σ͋Ϣχι̯̯Μ · = ·0͛
• Bodemmateriaal is zand voor 92,5 - 95% van het tracé → ·ΜΊ̽·χ Σ͋ͽ̯χΊ͕͋͛ = ·0/-͛
• Bodemmateriaal is zand voor 90 – 92,5% van het tracé → ·Σ͋ͽ̯χΊ͕͋͛ = ·-͛
• Ϊ͇̯͋χ͋ιΊ̯̯Μ Ίν Ϲ̯Σ͇ ϭΪΪι ≤ 90% ϭ̯Σ ·͋χ χι̯͍̽
→ ·Ϲ͋͋ι Σ͋ͽ̯χΊ͕͋͛ = ·- -͛
Voor GT-1 bestaat 30% van het inshore tracé uit veen of klei, 30% van 60 km is 18 km en 18 km is
tussen de 8,7 en 9% van de route. Dan is het percentage zand tussen de 91,3 en 91% van het tracé.
Dit leidt tot een negatieve score voor GT-1. Alle andere tracéalternatieven hebben een verwacht
ζ͋ι̽͋Σχ̯ͽ͋ Ϲ̯Σ͇ ϭ̯Σ ≥ 95%΅
Tabel 4-26 Beoordeling bodemsamenstelling
Tracévariant

BSL-1A

BSL-1B

BSL-2A

BSL-2B

GT-1A

GT-1B

Beoordeling bodemsamenstelling

0

0

0

0

-

-

4.4.8 Bereikbaarheid grote wateren
Er is een aantal technische belemmeringen voor de installatie van de kabels in de grote wateren. Dit
zijn de toegang tot het Veerse Meer voor het tracéalternatief naar Borssele via het Veerse Meer
(BSL-2) en de toegang tot het Haringvliet voor het tracéalternatief naar Geertruidenberg (GT-1),
aangezien de toegang in beide gevallen wordt beperkt door de aanwezige sluizen. Hierbij zijn vooral
de breedte van de sluizen maar ook de lengte en diepte van de drempel in de sluis, maatgevend.
Daarnaast zijn er diverse bruggen in het tracé naar Geertruidenberg (GT-1), dit zijn de
Haringvlietbrug en de bruggen nabij Moerdijk (drie Moerdijkbruggen in totaal: HSL, spoor en A16). In
totaal gaat het dus over het kruisen van vier bruggen.
Samengevat speelt bereikbaarheid van grote wateren een rol bij de tracéalternatieven BSL-2 en GT-1
en wel op de volgende locaties:
• BSL-2: Bereikbaarheid Veerse Meer:
o sluizen via kanaal door Walcheren;
o sluizen naar Oosterschelde (zandkreeksluis).
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•

•

•

GT-1: Bereikbaarheid Haringvliet:
o zeesluis Stellendam (Haringvlietdam);
o Haringvlietbrug A29 over Haringvliet (deels beweegbaar).
GT-1: Bereikbaarheid Hollands Diep:
o via Dordtsche Kil;
o via Volkeraksluizen.
GT-1: Bereikbaarheid Amer:
o Moerdijkbruggen (3 bruggen A16, HSL en spoorlijn);
o via Oude- en Nieuwe Merwede.

In de rest van deze paragraaf komen bovengenoemde punten in meer detail aan bod.
Tracéalternatief Borssele via het Veerse Meer (BSL-2)
Het Veerse Meer is toegankelijk via twee ingangen: Eén via de Oosterschelde en één via de
Westerschelde. Iedere toegang omvat meerdere sluizen en verschillende toegangskanalen of
rivieren. De volgende sluizen vormen de begrenzende dimensies voor toegang tot het Veerse Meer:
• 'Sluis Veere' - dimensies: breedte = 19,3 meter, lengte = 135,0 meter, diepte = -6,5 meter
(www.waterkaarten.net).
• 'Zandkreeksluis' - dimensies: breedte = 20,0 meter, lengte = 152,0 meter, diepte = -4.7 meter
(www.waterkaarten.net) maximale doorvaart 130 x 18m
(www.binnenvaartkennis.nl/toegestane-afmetingen-en-diepgang-vaarweggedeelten).
• De Veerse Gatdam is volledig gesloten voor scheepvaart.
De toegang tot het Veerse Meer via de Oosterschelde wordt begrensd door de afmetingen van
'Roompotsluis': breedte = 16,0 meter, lengte = 100 meter, diepte = -5,7 meter maximale doorvaart
95 x 14,5m (www.binnenvaartkennis.nl/toegestane-afmetingen-en-diepgang-vaarweggedeelten).
Toegang is echter mogelijk via de toegangsroute Mastgat, Volkerak en vervolgens het Haringvliet.
Daarom is de Zandkreeksluis tussen de Oosterschelde en het Veerse Meer de begrenzende dimensie
voor toegang via de Oosterschelde.
De toegang tot het Veerse Meer via de Westerschelde gaat via het 'Kanaal door Walcheren' en twee
sluizen. De 'Sluis Vlissingen' - afmetingen: breedte = 22,5 meter, lengte = 140,7 meter, diepte = -7,9
meter is groter dan de Sluis Veere. Daarom zijn de bovengenoemde afmetingen van de Sluis Veere
de begrenzende dimensies voor toegang via de Westerschelde.
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Figuur 4-39 Tracéalternatief BSL-2 door het Veerse Meer
De breedte van de sluizen beperkt de mogelijkheden om met grotere schepen en pontons in het
Veerse Meer te komen. De verwachting is dat dit kan worden opgelost door het aan elkaar
schakelen van meerdere pontons (ponton-plaatvlotten zoals die o.a. door de Genie van de
landmacht worden gebruikt en ook door aannemers die op binnenwateren werken). Er zijn
meerdere mogelijkheden om de kabel vanaf een zeegaand kabellegschip over land naar de pontons
te krijgen. Het afgeschermde karakter van het Veerse Meer maakt werken met gekoppelde pontons
mogelijk, wat op zee in verband met de zeegang en golfslag al snel niet meer veilig is.
Tracéalternatief Geertruidenberg via het Haringvliet, Hollands Diep en Amer (GT-1)
De Haringvlietbrug en Moerdijkbruggen vormen een duidelijk obstakel voor de kabelinstallatie. Een
kabelinstallatieponton met een grotere lengte qua kabels aan boord, kan niet onder deze bruggen
passeren vanwege de hoogte van de bruggen. Op onderstaande afbeelding zijn de drie bruggen bij
Moerdijk zichtbaar inclusief de doorvaarhoogte. De maximale doorvaarhoogte is 10,92 meter
midden onder de brug van de A16.
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Figuur 4-40 Tracéalternatief GT-1 doorvaarthoogte Moerdijkbruggen
De beperkte doorvaarthoogte leidt tot extra verbindingsmoffen (joints) in de nabijheid van deze
bruggen. De bereikbaarheid van het Hollands Diep is goed, aangezien grote schepen via de
Dordtsche Kil ook het industriegebied en de Haven van Moerdijk kunnen benaderen. De Amer wordt
vooral gebruikt door de binnenvaart en is bereikbaar via diverse routes (bijvoorbeeld via de Beneden
Merwede en Nieuwe Merwede), via deze route is de Amer daardoor bereikbaar voor pontons en
werkschepen.
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Hollands Diep

Figuur 4-41 Tracéalternatief GT-1 door Haringvliet, Hollands Diep en Amer
Beide tracéalternatieven (BSL-2 en GT-1) lopen gedeeltelijk door minder goed bereikbare wateren.
Voor tracéalternatief BSL-2 gaat het om een relatief klein gedeelte van het tracé, door het VeerseMeer, en is daarom licht negatief beoordeeld. Voor tracéalternatief GT-1 gaat het over een lengte
van 60 km en leidt dit tot de aanleg van ten minste twee extra verbindingsmoffen (joints). GT-1 is
daarom negatief beoordeeld.
Tabel 4-27 Beoordeling Bereikbaarheid ‘grote wateren’
Tracévariant

BSL-1A

BSL-1B

BSL-2A

BSL-2B

GT-1A

GT-1B

Beoordeling bereikbaarheid grote wateren

0

0

0/

0/

-

-

4.4.9 Randvoorwaarden vanuit bevoegd gezag en werkomstandigheden
Een aantal randvoorwaarden vanuit het bevoegd gezag en de omgeving kan een duidelijk
onderscheid opleveren tussen de tracéalternatieven. Een aantal van deze randvoorwaarden komt
ook uit geleerde lessen van lopende projecten, zoals het Net op zee Borssele. Dit zijn:
1. Uitvoeren van werkzaamheden op de Westerschelde in de winter (BSL-1): Uit het project Net op
zee Borssele is bekend dat er een eis is vanuit het bevoegd gezag dat de baggerwerkzaamheden
vanwege natuuraspecten alleen in de winter (tussen september en februari) mogen
plaatsvinden. Dit heeft het effect dat ook de kabelinstallatie in de winter plaatsvindt. Dit omdat
deze werkzaamheden aansluitend plaatsvinden. Het in de winter uitvoeren van dergelijke
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werkzaamheden is een ongewenste situatie. Dit levert een verhoging van onwerkbare dagen op
(door slechte weer- en zee-condities en zicht onder water). Dit heeft niet alleen een
kostenverhogend effect, maar kan ook schade aan de kabels veroorzaken. Daarnaast zijn de
werkomstandigheden in de Westerschelde per definitie uitdagend te noemen. Kritisch hierbij
zijn de hoge stroomsnelheden, slecht zicht onder water en grote golfhoogtes. Dit heeft een
groot effect op de hoeveelheid werkbare dagen. Voor het werken in de winter heeft dit vooral
een nadelig effect op de golfhoogte, zicht onder water, windsnelheden en zicht boven water.
Daarbij komt nog dat de Westerschelde een hoog risico op NGE, een grote mobiliteit van het
zeebed en een complexe interactie met de scheepvaart kent. Deze zijn echter in de voorgaande
paragrafen reeds behandeld.
2. Recreatie Veerse Meer (BSL-2): Installatie van de kabels zal tijdelijk tot hinder van de
recreatievaart en hinder voor de visserij op het Veerse Meer leiden. Bij voorkeur wordt vanuit
technisch perspectief de installatie niet uitgevoerd in de zomer maar hoofdzakelijk in de winter.
Hierdoor kan ook eventuele hinder op recreatievaart worden vermeden. Omdat dit een
binnenwater betreft, leidt de installatie in de winter niet tot extra risico's.
3. Tracé naar Geertruidenberg (GT-1) via Haringvliet, Hollands Diep en Amer: Geen specifieke
randvoorwaarden bekend.
In Tabel 4-28 is per tracévariant de beoordeling opgenomen voor het onderwerp randvoorwaarden
bevoegd gezag en werkomstandigheden. Omdat de randvoorwaarden vanuit het bevoegd gezag in
de Westerschelde leiden tot verslechterde werkomstandigheden (in dit geval verslechtering van
condities als golfhoogte, zicht onder water, windsnelheden en zicht boven water; welke leiden tot
minder werkbare dagen), leidt ͇Ίχ χΪχ ͋͋Σ ·Ϲ͋͋ι Σ͋ͽ̯χΊ͋ϭ͋͛ ̼͋ΪΪι͇͋ΜΊΣͽ ϭ̯Σ ͫ-1. Neutraal betekent
in deze dat er geen randvoorwaarden van het bevoegd gezag tot op heden bekend zijn, die invloed
hebben op de technische haalbaarheid van het tracéalternatief.
Tabel 4-28 Beoordeling Randvoorwaarden bevoegd gezag en werkomstandigheden
Tracévariant

BSL-1A

BSL-1B

BSL-2A

BSL-2B

GT-1A

GT-1B

Randvoorwaarden bevoegd gezag en
werkomstandigheden

-

-

0

0

0

0

4.4.10 Onderscheid gebundeld en ongebundeld
Bundeling van de kabels verkleint het gebied dat verstoord wordt, dat voor NGE moet worden
onderzocht en het gebied met veel dynamiek dat doorkruist moet worden. Voor alle bovenstaande
analyses is uitgegaan van een onge̼ϢΣ͇͋Μ͇͋ Ι̯̼͋ΜΊΣνχ̯ΜΜ̯χΊ͋ ͇Ίχ ϮΪι͇χ ͽ͋ϹΊ͋Σ ̯Μν ͇͋ ·ϮΪινχ-̯̽ν͋͛
benadering. In geval van gebundelde aanleg wordt er één sleuf gebruikt in plaats van twee voor een
ongebundelde situatie.
NGE
De effectieve breedte die wordt verstoord op de zeebodem en het oppervlak dat moet worden
onderzocht op NGE is in het geval van een gebundelde ligging twee keer zo klein vergeleken met een
ongebundelde ligging. Voor onderlinge vergelijking blijft de lengte maatgevend, maar negatieve
effecten van verstoring van de zeebodem en de kosten voor het onderzoek naar NGE nemen met
circa 50% af. Dit geldt voor alle tracéalternatieven. In die zin is er dan ook geen onderscheid tussen
de tracéalternatieven voor een gebundelde of ongebundelde installatie voor wat betreft NGE.
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Kabelinstallatie offshore
Gebundelde installatie offshore wordt door de markt als een nieuwe uitdaging gezien, een lastige
maar niet onmogelijke opgave. De vraag is echter of een gebundelde installatie mogelijk is voor alle
gedeeltes van de tracéalternatieven. Door de zeer beperkte ruimte is daar nog geen definitief
antwoord op te geven. De voorlopige conclusie is dat in alle offshore gebieden (met water diepte
>10 meter) een gebundelde aanleg mogelijk is met aanpassingen aan de bestaande vloot schepen
voor dergelijke werkzaamheden.
De krachten die bij de installatie uitgeoefend worden op de kabels zijn niet uit eerdere projecten
bekend en moeten zorgvuldig berekend worden. Temeer omdat het dynamische krachtenspel
tijdens de installatie in het recente verleden ook bij kleinere bundels tot enkele onverwachte
schadegevallen heeft geleid. Mogelijk moet bij het ontwerp van de kabels ook rekening gehouden
worden met de krachten die bij de installatie op de kabels uit worden geoefend, meer dan dat tot nu
toe het geval is geweest.
Dit is een conclusie uit een recente marktconsultatie (januari – mei 2020) gehouden door TenneT. De
grootste uitdaging hierbij is het vinden van een schip dat de vier afzonderlijke kabels (plus-pool, minpool, metallic return en glasvezel) op het dek kan opslaan en in één bundel kan installeren. Ook het
uitvoeren van reparaties, na de initiële aanleg, in de operationele fase van het project lijkt mogelijk
te zijn in de offshore gedeeltes van de tracéalternatieven.
Kabelinstallatie binnenwateren
Ook voor de binnenwateren lijken er mogelijkheden te zijn voor de installatie van één kabelbundel
door gebruik te maken van gekoppelde pontons (ponton-plaatvlot). In deze relatief beschermde
wateren lijkt gebundelde installatie daarmee zeker een mogelijkheid te zijn.
Kabelinstallatie nearshore
De ondiepe en morfologisch dynamische gebieden buitendijks (o.a. Westerschelde, ten westen van
de Haringvlietdam in het Slijkgat en buitendijks ten westen van de Veerse Gatdam) vormen de
grootste uitdaging voor de kabelinstallatie-markt. De oplossing van de gekoppelde pontons
(oplossing voor de binnenwateren) is onvoldoende robuust bevonden. Voor de nearshore gebieden
moet een schip gemobiliseerd worden met beperkte diepgang (tot maximaal 4 meter), veel
laadvermogen (voor 4 kabels tot 21 km lengte) en de mogelijkheid om met een begraaftool te
werken die een installatie tot 8 meter onder het zeebed mogelijk maakt. Deze combinatie is zeer
beperkt aanwezig in de markt. Inmiddels is de conclusie uit de marktconsultatie dat gebundelde
installatie wel mogelijk is in de nearshore gebieden. Het markt beperkende aspect wordt echter
negatief beoordeeld voor BSL-1 (m.b.t. de passage door de Westerschelde) en voor GT-1 (voor de
passage door het Slijkgat). Het is minder van toepassing voor BSL-2, omdat de waterdiepte tot en
met de Veerse Gatdam voor BSL-2A en BSL-2B in de range van 8-10 meter is. Daarom zijn er voor
BSL-2 meer mogelijke oplossingen te vinden op de markt.
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Figuur 4-42 Diepteprofiel BSL-2B (t.o.v. 10 meter waterdieptelijn)

Figuur 4-43 Diepteprofiel BSL-2A (t.o.v. 10 meter waterdieptelijn)
Kompasafwijking
Naast de installatie is er een tweede aspect dat meespeelt in de analyse van gebundeld en
ongebundeld. Bij een ongebundelde kabelaanleg ontstaat er een kompasafwijking veroorzaakt door
het veld tussen de twee kabeltracés. De gebundelde variant levert een afwijking op het
wateroppervlakte van 0,01-0,6 graden op, afhankelijk van de locatie (analyse Petersburg voor
TenneT; 2020). Dit is een verwaarloosbare afwijking. De ongebundelde variant levert echter
afwijkingen op de wateroppervlakte op tussen de 7 en 88 graden (voor de meeste locaties in ieder
geval meer dan 40 graden (bron: analyse Petersburg voor TenneT; 2020). Hiermee lijkt er weinig
onderscheid te zijn tussen de aanlegvarianten, maar is voor de ongebundelde routes de afwijking
van een magnetisch kompas aanzienlijk te noemen.
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Hierbij moet worden opgemerkt dat een magnetisch kompas in de regel alleen nog wordt gebruikt
als referentiemiddel en heeft andere apparatuur de functie overgenomen aangaande het bepalen
van positie en koers. Effecten hebben betrekking op de scheepvaart direct boven de kabel.
GT-1 en BSL-1 ϮΪι͇͋Σ ·Σ͋ͽ̯χΊ͕͋͛ ̼͋ΪΪι͇͋͋Μ͇ ͇ΪΪι ͇͋ ̯ιΙχ ̼͋ζ͋ιΙ͋Σ͇͋ Ϊνχ̯Σ͇Ίͽ·͇͋͋Σ ϭ̯Σ ͫ-1
m.b.t. de passage door de Westerschelde en voor GT-1 voor de passage door het Slijkgat. BSL-2
ϮΪι͇χ ·ΜΊ̽·χ Σ͋ͽ̯χΊ͕͋͛ ̼͋ΪΪι͇͋͋Μ͇΅ DΊχ Ϊ͇̯χ ͇e installatie nog steeds uitdagend is door het
laadvermogen en de mogelijkheid om met een begraaftool te werken welke een installatie tot 8
meter onder het zeebed mogelijk maakt. De beschikbare waterdiepte is echter 8-10 meter en
daarmee aanzienlijk meer als de Nearshore routes GT-1 en BSL-1.
Tabel 4-29 Beoordeling Bundeling
Tracévariant

BSL-1A

BSL-1B

BSL-2A

BSL-2B

GT-1A

GT-1B

Bundeling

-

-

0/

0/

-

-

4.4.11 Samenvatting beoordeling zee en grote wateren
Voor de beoordeling van de bovenstaande onderwerpen (in paragrafen 4.4.1 tot 4.4.10) is geen
weging meegenomen. Er is echter wel een onderscheid tussen het belang van de verschillende
onderwerpen. In deze paragraaf zijn de meest doorslaggevende factoren voor de tracéalternatieven
op zee samengevat.
Tabel 4-30 Samenvattingstabel tracéalternatieven op zee en grote wateren
BSL-1A
Gekwantificeerde kenmerken (4.4.1)
Lengte tracé (totaal) [km]
Aantal kruisingen totaal
Baggervolume Totaal (m3)
Beoordeling wrakken, obstakels (4.4.2)
Beoordeling NGE en munitiestortgebied (4.4.3)
Beoordeling interactie met vaarwegen (4.4.4)
Beoordeling zeebodemmobiliteit, morfodynamiek
(4.4.5)
Baggervolumes (0)
Beoordeling bodemsamenstelling (4.4.7)
Beoordeling bereikbaarheid grote wateren (4.4.8)
Randvoorwaarden bevoegd gezag en werk
omstandigheden (4.4.9)
Bundeling (4.4.10)
Beoordeling Zee totaal

BSL-1B

BSL-2A

BSL-2B

191-199
33

195-203
30

168-171
18

175-178
18

14,800,000
-
-
-
-

14,800,000
-
-
-
-

5,400,000
0
0/
0
0

0
-

0
-

-

-

GT-1A

GT-1B

5,000,000
0
0/
0/
0/

197-198
43 (18 offshore
en 25 inshore)
32,400,000
0
0/
-

201-202
43 (18 offshore
en 25 inshore)
20,800,000
0
-
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-
0/
0

-
0/
0

0/
0

0/
0/

-

-

Belangrijkste kenmerken tracéalternatief BSL-1 (Borssele via Westerschelde):
• Relatief lange kabelroute (± 25/30 km langer dan tracéalternatief BSL-2 en ongeveer gelijk
aan tracéalternatief GT-1).
• Relatief veel baggervolume (± 65% meer dan tracéalternatief BSL-2 en 55% minder dan
tracéalternatief GT-1).
• Grote kans op aanwezigheid wrakken (Westerschelde).
• Grootste risico op aanwezigheid mijnen en andere NGE (Westerschelde en offshore).
• Meeste interactie met scheepvaart (Westerschelde en offshore).
• Grootste dynamiek zeebed (Westerschelde).
• Slechte, meest risicovolle werkomstandigheden (werken in de winter op Westerschelde).
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Belangrijkste kenmerken tracéalternatief BSL-2 (Borssele via Veerse Meer):
• Kortste kabelroute.
• Minste baggervolume.
• Minste risico op mijnen en andere NGE.
• Minste dynamiek van het zeebed.
• Minste interactie met scheepvaart.
Belangrijkste kenmerken tracéalternatief GT-1 (Geertruidenberg):
• Langste tracé met BSL-1(± 25 tot 30 km langer dan BSL-1 en gelijk aan BSL-1).
• Meeste baggervolume (± 55% meer dan tracéalternatief BSL-1 en 85% meer dan
tracéalternatief BSL-2).
• Risico op niet-ferromagnetische mijnen (LMB) Hollands Diep (NGE).
• Relatief veel interactie met scheepvaart (ligging in en parallel aan vaargeul ten noorden van
baggerspeciedepot in Hollands Diep).
• Kans op veen en klei in Haringvliet en Hollands Diep.
• Complexe kruisingen kabels en leidingen in grote wateren.
• Beperkte bereikbaarheid Haringvliet en Hollands Diep door sluizen en bruggen.
Aangezien er vrijwel geen verschillen zijn tussen de beoordelingen van de varianten (A en B) binnen
tracéalternatief BSL-1 is de conclusie dat op basis van de kenmerken en technische haalbaarheid de
kortste variant voor het thema Techniek het beste is beoordeeld (in dit geval is dit BSL-1A). Voor
tracéalternatief BSL-2 heeft BSL-2A het beste beoordeeld door de kortste lengte, beter beoordeling
Ϊζ ·͋χ ̯νζ͋̽χ ·ΊΣχ͋ι̯̽χΊ͋ ͋χ ϭ̯̯ιϮ͋ͽ͋Σ͛ ͋Σ ·Ϊ̼ΊΜΊχ͋Ίχ͛΅ ΠΪΪι χι̯͍̯̽Μχ͋ιΣ̯χΊ͕͋ GΑ-1 is voor GT-1B het
beste beoordeeld op basis van het baggervolume en mobiliteit.

4.5 Analyse kabels op land
4.5.1 Kenmerken
In de onderstaande tabel staan de gebruikte kenmerken van de kabels bij het bepalen van de
haalbaarheid voor alle landtracé.
Tabel 4-31 Kenmerken kabelsystemen op land
Kenmerken kabelsysteem op land
Uitgangspunt kabelsysteem gelijkstroom
Kabels gelijkstroom
Corridorbreedte gelijkstroom
Tijdelijke werkstrookbreedte gelijkstroom
Uitgangspunt kabelsysteem wisselstroom
Configuratie boring wisselstroom (HDD)
Kabels wisselstroom
Corridorbreedte wisselstroom
Tijdelijke werkstrookbreedte wisselstroom
Configuratie boring gelijkstroom (HDD)
Begraafdiepte gelijkstroom en wisselstroom

Ongebundeld
plus-kabel, min-kabel, 2x glasvezel en 1 of 2x Metallic
return (2de optioneel)
9 meter
23 meter
Plat vlak, 2 circuits 380 kV
Ongebundeld, minimaal 5 meter separate spreiding
2 x 3 kabels 380 kV en 2x glasvezel
12 meter
35 meter
Ongebundeld, minimaal 5 meter separate spreiding
1,20 en/of 1,80 meter

In de onderstaande figuren is een doorsnede weergegeven van de liggingsconfiguraties voor de
gelijkstroom- (DC) en wisselstroom (AC) kabels voor zowel open ontgraving als boring.
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Figuur 4-44 Benodigde ruimte ongebundelde DC-landkabelverbinding in open ontgraving

Figuur 4-45 Benodigde ruimte 380 kV AC-landkabelverbinding in open ontgraving

Figuur 4-46 Benodigde ruimte ongebundelde DC-landkabelverbinding horizontaal gestuurde boring
(HDD)
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Figuur 4-47 Benodigde ruimte AC-landkabelverbinding horizontaal gestuurde boring (HDD)
Ieder tracéalternatief heeft op land diverse varianten voor zowel het DC- als het AC-tracé. Figuur
4-48 geeft een schematische weergave van de tracéalternatieven en –varianten voor Net op zee
IJmuiden Ver Alpha. De tracéalternatieven richting Borssele via het Veerse Meer (BSL-2) en
Geertruidenberg (GT-1) kruisen beide een dam. Deze kruising wordt beschouwd als landtracé, ook al
ligt dit gedeelte tussen zee en grote wateren in, en komt in meer detail aan bod in paragraaf 4.5.2.
Het tracéalternatief BSL-2 heeft een langer landtracé dan de tracéalternatieven richting Borssele via
de Westerschelde (BSL-1) en Geertruidenberg (GT-1). Dit tracé kent tussen het Veerse Meer en de
N254/Sloehaven drie mogelijke varianten. Deze worden verderop in meer detail uiteengezet.

Figuur 4-48 Schematisch overzicht tracéalternatieven Net op zee IJmuiden Ver Alpha (zee- en
landtracés)
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Ieder tracéalternatief (BSL-1, BSL-2 en GT-1) heeft per locatie voor het converterstation een DC-tracé
naar iedere locatie voor het converterstation vanaf de aanlanding (BSL-1 en GT-1) en vanaf het punt
waar de verschillende varianten voor het landtracé voor het tracéalternatief BSL-2 weer bij elkaar
komen, (zie Tabel 4-32).
Tabel 4-32 DC-tracés per locatie voor het converterstation
Tracéalternatief

Varianten

Omschrijving variant

DC-tracé vanuit Westerschelde (BSL-1)

Drie

DC-tracé vanuit Veerse Meer (BSL-2)

Drie

DC-tracé vanuit Amer (GT-1)

Vier

Liechtensteinweg
Belgiëweg Oost A
Belgiëweg Oost B
Liechtensteinweg
Belgiëweg Oost A
Belgiëweg Oost B
RWE-terrein Noord
RWE-terrein Zuid
Standhazensedijk
Peuzelaar Noord

Ieder tracéalternatief (BSL-1, BSL-2 en GT-1) heeft vervolgens ook per locatie voor het
converterstation een AC-tracé van het converterstation richting het 380kV-station (zie Tabel 4-33).
Tabel 4-33 AC-tracés vanaf iedere locatie voor het converterstation naar het 380kV-station
Tracéalternatief

Varianten

Omschrijving variant

AC-tracé (BSL-1 en BSL-2)

Drie

AC-tracé (GT-1)

Vier

Liechtensteinweg
Belgiëweg Oost A
Belgiëweg Oost B
RWE-terrein Noord
RWE-terrein Zuid
Standhazensedijk
Peuzelaar Noord
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Borssele via de Westerschelde (BSL-1)

Figuur 4-49 DC- en AC-tracés Borssele via de Westerschelde (BSL-1)
Borssele via het Veerse Meer (BSL-2)
Het tracéalternatief BSL-2 heeft een langer landtracé dan de tracéalternatieven richting Borssele via
de Westerschelde (BSL-1) en Geertruidenberg (GT-1). De landtracés van BSL-1 en GT-1 bestaan
namelijk uit varianten die samenhangen met de verschillende locaties voor het converterstation die
worden onderzocht (paragraaf 4.2). Naast de DC-tracés die samenhangen met de locaties voor het
converterstation, heeft BSL-2 nog drie varianten (West, Midden en Oost) voor een landtracé tussen
het Veerse Meer en de N254/Sloehaven, zie Tabel 4-34 en Figuur 4-50.
Tabel 4-34 Alternatieven landtracés, anders dan varianten gerelateerd aan locaties converterstation
Tracéalternatief
GT-1
BSL-1
BSL-2

Varianten
Geen
Geen
Drie

Omschrijving variant

West
Midden
Oost
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De varianten Midden en Oost hebben dezelfde aanlandingslocatie vanuit het Veerse Meer ter
·ΪΪͽχ͋ ϭ̯Σ ·̯ϭ͋Σ ·͇͋ ΄Ί͋χ͛΅ Π̯ιΊ̯Σχ Ρ͋νχ ΙΪχ ̯̯Σ Ϊζ ͋͋Σ ̯Σ͇͋ι͋ ̯̯ΣΜ̯Σ͇ΊΣͽνΜΪ̯̽χΊ͋ Σ̯̼ΊΖ
Ϯ̯χ͋ινζΪιχ̼͇͋ιΊΖ͕ ·͇͋ !ιΣ͋͛΅ D͋ ͇ιΊ͋ ϭ̯ιΊ̯Σχ͋Σ ͽ̯̯Σ ϹϢΊ͇͋ΜΊΖΙ ιΊ̽·χΊΣͽ ͇͋ Ͳ254/de Sloehaven, waar ze
elkaar weer kruisen nabij de Bernardweg West (zie Figuur 4-50 en Figuur 4-51). Vanaf dit punt zit er
geen onderscheid meer in de tracévarianten West, Midden en Oost en kunnen ze alle drie hetzelfde
DC-tracé volgen vanaf de locaties voor het converterstation aan de Liechtensteinweg, Belgiëweg
Oost A en Belgiëweg Oost B (zie Figuur 4-51 en Tabel 4-32). Iedere locatie heeft vervolgens een ACtracé naar het 380kV-station (zie Figuur 4-51).

Figuur 4-50 Landtracés ten zuiden van het Veerse Meer tot aan de N254/Sloehaven
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Figuur 4-51 Borssele Veerse Meer (BSL-2) DC- en AC-tracés
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Geertruidenberg (GT-1)
In Figuur 4-52 staan voor het tracéalternatief Geertruidenberg (GT-1) zowel de DC-tracés vanaf de
aanlanding naar de verschillende locaties voor het converterstation weergegeven, alsook de ACtracés vanaf iedere locatie voor het converterstation naar het 380kV-station.

Figuur 4-52 Geertruidenberg DC- en AC-tracés
Waar mogelijk zijn de verschillen tussen de tracéalternatieven gekwantificeerd. Tabel 4-35 geeft een
overzicht van de verschillen. Hierbij is alleen uitgegaan van de hoofdalternatieven, omdat uit de
kwantificering is gebleken dat de verschillen binnen een variant niet onderscheidend zijn.
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Tabel 4-35 Gekwantificeerde verschillen tussen de tracéalternatieven op land (DC)
BSL-1 (vanuit Westerschelde)
Landtracés DC naar:
•
Belgiëweg Oost A
•
Belgiëweg Oost B
•
Liechtensteinweg
Landtracés AC naar:
•
Belgiëweg Oost A
•
Belgiëweg Oost B
•
Liechtensteinweg
BSL-2 (vanuit Veerse Meer)
Landtracés DC naar:
•
West – N254
•
Midden – N254
•
Oost – N254
•
N254 - Belgiëweg Oost A
•
N254 - Belgiëweg Oost B
•
N254 - Liechtensteinweg
Geertruidenberg (via Haringvliet,
Hollands Diep en Amer)
Landtracés DC naar:
•
RWE-terrein Noord
•
RWE-terrein Zuid
•
Standhazensedijk
•
Peuzelaar Noord
Landtracés AC naar:
•
RWE-terrein Noord
•
RWE-terrein Zuid
•
Standhazensedijk
•
Peuzelaar Noord

Open ontgraving
Lengte in m

Aantal HDD's
Aantal
Lengte in m

Waterkering
[Primair /regionaal]

Watergang
[Primair /secundair]

884
1.530
3.400

2
2
7

[1/0]
[1/0]
[2/0]

n.v.t.
n.v.t.
[2/0]

100
100
3.700
Open ontgraving
lengte in m

1
600
1
600
4
1.710
Aantal HDD's
Aantal
Lengte in m

[1/0]
[1/0]
[1/2]
Waterkering
[Primair /regionaal]

[0/1]
[0/1]
[2/0]
Watergang
[Primair /secundair]

5.340
4.813
6.438
4.540
4.540
2.692
Open ontgraving
lengte in m

7
1.169
8
920
8
815
5
1.820
5
1.820
3
653
Aantal HDD's
Aantal
Lengte in m

[2/1]
[2/0]
[2/0]
[1/2]
[1/2]
[1/0]
Waterkering
[Primair /regionaal]

[1/0]
n.v.t.
n.v.t.
[2/1]
[2/1]
[0/1]
Watergang
[Primair /secundair]

40
40
80
280

2
2
1
2

570
840
440
500

n.v.t.
n.v.t.
[1/0]
[1/0]

[1/0]
[1/0]
n.v.t.
n.v.t.

670
490
310
285

3
3
1
n.v.t.

480
600
70
n.v.t.

[1/0]
[1/0]
n.v.t.
n.v.t.

[0/1]
[0/2]
n.v.t.
n.v.t.

530
730
1.740

De gekwantificeerde verschillen die uit de techniek naar voren komen, zijn gebruikt als uitgangspunt
voor de kosten. Hierbij speelt de lengte van de kabels, het aantal en de lengte van de boringen
(HDD's), (complexe) kruisingen van de primaire keringen, kruisen van de A58 en de spoorlijn (BSL-2)
de belangrijkste rol. In de onderstaande paragrafen worden de onderwerpen besproken die relevant
zijn voor de landkabelinstallatie.

Voorbeeld tracé
Onderstaand een voorbeeld hoe de verschillende tracévarianten uit Tabel 4-35 tot één tracé samengevoegd
kunnen worden. Indien de variant Midden van tracéalternatief Borssele via het Veerse Meer (BSL -2) wordt
gekozen richting converterstation Belgiëweg Oost A, levert dit de volgende totale lengte van het landtracé
op: Variant 'Landtracé DC Midden – N254' + 'Landtracé DC N254 – Belgiëweg Oost A' + 'Landtracé AC
Belgiëweg Oost A – 380kV-station Borssele' = 12.793 meter.

4.5.2 Kruising van Veerse Gatdam, Haringvlietdam en aanlanding Westerschelde
Voor tracéalternatief Borssele via de Westerschelde (BSL-1) is er geen specifieke kruising van een
waterstaatswerk of dam. Wel kent het een complexe aanlanding vanuit de Westerschelde naar land,
waarbij een primaire kering wordt gekruist. Vanwege de complexiteit van de aanlandig vanuit de
Westerschelde, ook al kruist het geen waterstaatswerk of dam, komt deze aanlanding in meer detail
in deze paragraaf aan bod. De kruisingen met overige primaire en secundaire keringen worden in
paragraaf 4.5.3 in meer detail voor alle tracéalternatieven beschouwd. Het tracéalternatief Borssele
via het Veerse Meer (BSL-2) kruist de Veerse Gatdam bij de aanlanding vanuit zee en het

Net op zee IJmuiden Ver Alpha - Integrale Effectenanalyse – Definitief

187

tracéalternatief naar Geertruidenberg (GT-1) kruist de Haringvlietdam bij de aanlanding vanuit zee.
Deze kruisingen en de mogelijke varianten die daarvoor onderzocht zijn, worden in deze paragraaf in
meer detail beschouwd.
TenneT heeft een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren voor de realisatie van een kruising met de
Veerse Gatdam en de Haringvlietdam ten behoeve van de aanleg van een kabelverbinding voor het
Net op zee IJmuiden Ver Alpha. De doelstelling was om te onderzoeken op welke wijze de Veerse
Gatdam en Haringvlietdam gekruist kunnen worden en met welke zaken rekening gehouden dient te
worden. Uit de haalbaarheidsstudie komt naar voren dat het aanleggen van de kabels door een
horizontaal gestuurde boring (HDD) de beste methode is om deze waterstaatswerken/dammen te
kruisen.
Tabel 4-36 Tracéalternatieven passage Haringvlietdam en Veerse Gatdam
Tracéalternatief

Varianten

Omschrijving variant

BSL-1 (via Westerschelde)

Geen

Geen passages van dammen. Wel complexe aanlanding vanuit de Westerschelde

BSL-2 (via Veerse Meer)

Twee

Passage Veerse Gatdam:
•
Midden
•
Oostelijk
GT-1
Twee
Passage Haringvlietdam:
•
Midden
•
Noordelijk
AC/DC verbindingen naar converterstation zijn beschreven in Tabel 4-35 en paragraaf 4.5.1

Aangezien er zowel een ongebundelde als een gebundelde liggingsconfiguratie wordt onderzocht,
zijn er in de haalbaarheidsstudie voor de kruisingen met de dammen verschillende configuraties
beschouwd:
• HDD bij een gebundelde ligging (Bundelbezetting A; 4x500mm PE100 SDR11): Vier
mantelbuizen voor de kabel- en telecomverbindingen gezamenlijk in één boring.
• HDD bij een ongebundelde ligging (Bundelbezetting B; twee boringen met 3x500mm PE100
SDR11): Twee boringen met drie mantelbuizen per boring, waarvan in totaal twee reserve
mantelbuizen.
• HDD bij een gebundelde ligging (Bundelbezetting C; 4x500mm PE100 SDR 11 in 4 aparte
boringen): Vier mantelbuizen voor de kabel en telecomverbindingen ieder in één aparte
boring.
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Figuur 4-53 Liggingsconfiguratie DC-tracé HDD gebundeld (bundelbezetting A)

Figuur 4-54 Liggingsconfiguratie DC-tracé HDD ongebundeld (bundelbezetting B)

Figuur 4-55 Liggingsconfiguratie DC-tracé HDD gebundeld (bundelbezetting C)
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Bij bundelbezetting A en B hebben we te maken met een boortunnel met een zeer grote diameter.
Het realiseren van een dergelijke boortunnel is technisch uitdagend (tunnelstabiliteit in fijne
Ϲ̯Σ͇Μ̯ͽ͋Σ) ͋Σ ̼ι͋Σͽχ ͇͋ ΣΪ͇Ίͽ͋ ιΊνΊ̽Ϊ͛ν ͋χ ϹΊ̽· ͋͋ ϭΪΪι ·͋χ Ϯ͋ΜνΜ̯ͽ͋Σ ϭ̯Σ ͇͋ ̼ΪιΊΣͽ(͋Σ)΅
Daarnaast is er een groter risico op kwel via de annulaire (ringvormige) ruimte in de boortunnel die
bovendien lastig is af te sluiten middels kleikisten en kwelschermen.
Het intrekken met drill-grout (boorvloeistof) ̼ι͋Σͽχ ̯̯ΣϭϢΜΜ͋Σ͇͋ ιΊνΊ̽Ϊ͛ν ͋χ ϹΊ̽· ͋͋, omdat het
drill-grout-mengsel trekkracht verhogend kan werken. Daarnaast bestaat het risico dat de substantie
reeds tijdens het intrekproces van de mantelbuizen opstijft, waardoor de boring vastgetrokken kan
worden. Een volledige afdichting van de boortunnel tussen de mantelbuizen is ook niet te
garanderen waardoor een kwelrisico aanwezig blijft.
Het realiseren van de horizontaal gestuurde boring(en) met bundelbezetting C is zeer goed
uitvoerbaar. Daarnaast is de boring goed in te trekken met een drill-grout-mengsel en is het
kwelrisico na installatie van de mantelbuis beperkt.
Wat betreft de eisen aan de mantelbuizen stelt de NEN3650/3651 dat bij het aanbrengen van
meerdere mantelbuizen in één horizontaal gestuurde boring een allesomvattende ofwel omhullende
mantelbuis moet worden toegepast. Als we kijken naar de verschillende bundelbezettingen is dit
gezien de benodigde diameter van de omhullende mantelbuis voor de bundelbezetting A en B niet
mogelijk. Hierbij wordt dus bij bundelbezetting A en B afgeweken van de eisen vanuit de
NEN3650/3651. Dit is geen probleem mits dit wordt afgestemd met het bevoegd gezag. De
omhullende mantelbuis heeft namelijk ook additionele risico's in aanleg en gebruik.
Voor bundelbezetting C geldt dat er geen omhullende mantelbuis toegepast hoeft te worden, omdat
er niet meerdere mantelbuizen in één horizontaal gestuurde boring worden toegepast. Voor alle
mantelbuizen wordt een afzonderlijke horizontaal gestuurde boring gerealiseerd en hiermee wordt
voldaan aan de eisen vanuit de NEN3650/3651.
Een additionele mantelbuis rondom de buizen zoals in de configuraties A en B, betekent tevens een
additionele warmtebron die een thermisch effect kan hebben op het transporteren van het
benodigde vermogen. Gezien het feit dat de boringen al het thermische knelpunt (locatie met minst
gunstige thermische eigenschappen met betrekking tot warmte afdracht) voor de kabelverbinding
zijn, is een additionele buis niet gewenst.
Aanlanding Westerschelde (BSL-1)
De aanlanding van tracéalternatief BSL-1 via de Westerschelde is uit ervaring van project Net op zee
Borssele zeer complex, waarbij veel kosten zijn gemaakt voor de aanlanding van de kabels. Deze
boring dient vanaf land naar de Westerschelde geboord te worden en daarvoor dient een
ontvangstput te worden gerealiseerd. De waterdiepte in dit gebied ligt rond de 20 meter. Gezien de
snelle stromingen in dit gebied leert de ervaring van Net op zee Borssele dat dit een zeer complexe
boring is met veel risico's. Deze risico's bestaan uit enerzijds het vastlopen van de boringen in harde
kleilagen en het uitkomen van de boring op een diepte van minimaal 20 meter in de waterkolom in
een hele steile wand, wat mogelijke verzakkingen kan veroorzaken. Het uittredepunt ligt daarnaast
zeer dichtbij of in het vaargebied, waarbij een gedeeltelijke of gehele stremming van de vaarroute
niet kan worden uitgesloten. Ook bij het intrekken van de kabels zal er sprake zijn van een
(gedeeltelijke) stremming van de vaargeul, wat een grote impact gaat hebben op de scheepvaart en
bereikbaarheid van de Scheldehavens.
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Kruising Veerse Gatdam (BSL-2)
Er zijn twee verschillende kruisingslocaties voor de Veerse Gatdam onderzocht: Midden en Oost (zie
Figuur 4-56). De kruisingslocaties komen mede voort uit de tracering van de alternatieven op zee
(offshore en nearshore), waarbij rekening gehouden dient te worden met aanwezige vaargeulen en
vaarroutes.

Figuur 4-56 Kruising Veerse Gatdam, varianten Midden (links) en Oost (rechts)
Kruisingslocatie Midden kenmerkt zich doordat er een sleufloze kruising moet worden gerealiseerd
vanuit of naar het Veerse Meer. Met andere woorden, er dient van strand (Noordzeezijde) naar
water gekruist te worden. De lengte van de boring(en) bedraagt circa 605 meter. De kruising bij
kruisingslocatie Oost zal via een sleufloze kruising gerealiseerd moeten worden door een strand naar
strand (land) boring, waarbij de kabels aan land gebracht moeten worden. De lengte van deze
boring(en) bedraagt circa 480 meter.
Het onderscheid tussen de twee kruisingsvarianten van de Veerse Gatdam is:
• Werkzaamheden hebben zeer beperkte invloed op de stabiliteit van de waterkering en de
constructie (opbouw) van de Veerse Gatdam voor variant Oost. Variant Midden heeft wel
invloed op de stabiliteit van de kering en zal verder moeten worden onderzocht.
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Bij maatgevend hoogwater (aan de Noordzeezijde) voor variant Midden worden twee
waterregimes met elkaar verbonden (Noordzee – Veerse Meer). Hierdoor is er een zeer
grote kans op piping ofwel kwel (transport van water parallel aan de boortunnel) via de
boortunnel na aanbrengen van de mantelbuizen t.b.v. aanleg van de kabelverbinding(en).
Op deze locatie zijn aanvullende maatregelen ter voorkoming van piping/kwel technisch
vrijwel onmogelijk. Voor variant Oost zijn deze maatregelen minder noodzakelijk omdat niet
twee waterregimes aan elkaar verbonden worden. Indien noodzakelijk zijn deze
maatregelen wel mogelijk bij de oostelijke kruising.
De varianten Oost en Midden bevinden zich geheel buiten de aanwezige zoneringen en
invloedzone van de waterkering(en) in beheer van Rijkswaterstaat en waterschap
Scheldestromen.
Bij variant Oost is er een grotere kans op hinder voor de recreatie (op het strand) en
beschadiging van de botanische graslanden aan de zuidoostzijde van de kering. Voor variant
Midden is er minder hinder te verwachten (voor natuur) op land.
Voor de aanleg van variant Midden moeten er tijdelijke werkplatforms/werkeilanden
gebouwd worden in het Veerse Meer. Dit leidt tot hinder voor de recreatie (op het water) en
milieueffecten (zie hoofdstuk 2 thema Milieu van deze IEA).

Kruising Haringvlietdam (GT-1)

Figuur 4-57 Kruising Haringvlietdam, varianten Midden (links) en Noord (rechts)
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Er is een tweetal verschillende kruisingslocaties van de Haringvlietdam (Midden en Noord)
onderzocht, zie Figuur 4-57. De kruisingslocaties komen mede voort uit de tracering van de
alternatieven op zee en de passage van het Slijkgat, waarbij rekening gehouden dient te worden met
aanwezige vaargeulen en vaarroutes.
Kruisingslocatie Midden kenmerkt zich doordat er een sleufloze kruising moet worden gerealiseerd
vanuit of naar het Haringvliet. Met andere woorden er dient van water naar water gekruist te
worden. De lengte van de boring bedraagt circa 660 meter. Kruisingslocatie Noord kenmerkt zich
doordat er een sleufloze kruising moet worden gerealiseerd door een strand naar strand boring,
waarbij de kabels aan land gebracht moeten worden. Deze locatie heeft als voordeel dat deze zich
buiten de constructie(s) van de Haringvlietdam bevindt (zie Figuur 4-58). De lengte van de boring
bedraagt circa 620 meter.

Figuur 4-58 Kruising Haringvlietdam, HDD Midden en Noord inclusief zonering primaire keringen
Rijkswaterstaat en Waterschap Hollandse Delta
Het onderscheid tussen de twee kruisingsvarianten van de Haringvlietdam is:
• Voor variant Noord hebben werkzaamheden zeer beperkte invloed op de stabiliteit van de
waterkering en de constructie (opbouw) van de Haringvlietdam. Variant Midden heeft wel
invloed op de stabiliteit van de kering en moet verder worden onderzocht.
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Voor variant Midden is de overlast voor recreatie beperkt ten opzichte van de andere
kruisingslocatie.
Variant Midden bevindt zich in tegenstelling tot de noordelijke variant wel geheel buiten de
aanwezige zoneringen en invloedszone van de waterkering(en) in beheer van waterschap
Hollandse Delta.
Bij maatgevend hoogwater (aan de Noordzeezijde) voor variant Midden worden twee
waterregimes met elkaar verbonden (Noordzee – Haringvliet), hierdoor is er een zeer grote
kans op piping ofwel kwel via de boortunnel na aanbrengen van de mantelbuizen t.b.v.
aanleg van de kabelverbinding(en). Op deze locatie zijn aanvullende maatregelen ter
voorkoming van piping / kwel technisch vrijwel onmogelijk. Voor de noordelijke variant zijn
deze maatregelen wel mogelijk.
Voor de aanleg van variant Midden moeten er tijdelijke werkplatforms/werkeilanden
gebouwd worden in het Haringvliet. Dit leidt tot hinder voor de recreatie (op het water) en
de nodige milieueffecten (zie hoofdstuk 2 thema Milieu van deze IEA).
Voor de aanleg van variant Noord moet waarschijnlijk aan de noordzijde van de
Haringvlietdam tijdelijk zandsuppletie plaatsvinden om buiten de kernzone van de primaire
waterkering van het waterschap Hollandse Delta te blijven, voldoende diepgang te creëren
onder de damconstructie door en in een droge omgeving de boring te kunnen uitvoeren.

In de onderstaande tabel is per tracéalternatief de beoordeling opgenomen voor het onderwerp
kruising waterstaatswerken/dammen.
Tabel 4-37 Beoordeling Kruising waterstaatswerken/dammen
Tracéalternatief

Kruisen waterstaatswerken

Aanlanding Westerschelde (BSL
1)
-

Veerse Gatdam (BSL-2)

Haringvlietdam (GT-1)

Midden

Oost

Midden

Noord

-

0/

-

0/

4.5.3 Kruising van primaire en regionale keringen en watergangen
Borssele Westerschelde (BSL-1)
Voor het tracéalternatief Borssele Westerschelde (BSL-1) is er enkel een verschil tussen het aantal
kruisingen van keringen en watergangen voor de DC-tracés naar de locaties voor het
converterstation aan de Belgiëweg Oost en de Liechtensteinweg. Dit geldt tevens voor de AC-tracés.
Indien het converterstation aan de Liechtensteinweg komt te liggen, moeten er één keer vaker een
primaire kering, twee keer vaker een secundaire kering en vier keer vaker een primaire watergang
worden gekruist door een boring of slootkruising.
Borssele Veerse Meer (BSL-2)
Uit Tabel 4-35 is op te maken dat de landtracévarianten West, Midden en Oost naar Borssele vanaf
het Veerse Meer de meeste keringen en watergangen kruisen door een boring of slootkruising.
Tracévariant West ligt over bijna de gehele tracélengte parallel aan primaire en regionale
waterkeringen en kruist de meeste waterkeringen (twee primaire keringen en één regionale kering)
en watergangen (één watergang). Tracévarianten Midden en Oost kruisen beiden twee keer een
primaire kering en kruisen geen watergangen.
Vanaf de N254 tot aan de verschillende locaties voor een converterstation kruist het DC-tracé naar
beide locaties voor een converterstation aan de Belgiëweg Oost één keer een primaire kering en
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twee keer een regionale kering en worden er twee primaire watergangen en één secundaire
watergang gekruist. Het AC-tracé vanaf de locaties aan de Belgiëweg Oost kruist één keer een
primaire kering en één keer een secundaire watergang. In totaal worden dus twee primaire
keringen, twee regionale keringen, twee primaire watergangen en twee secundaire watergangen
gekruist door de tracés naar en van de locaties aan de Belgiëweg Oost.
Het DC-tracé naar de Liechtensteinweg kruist één keer een primaire kering en één keer een primaire
watergang. Het AC-tracé vanaf de Liechtensteinweg naar het 380kV-station kruist één keer een
primaire kering, twee keer een regionale kering en één keer een secundaire watergang. In totaal
worden dus twee primaire keringen, twee regionale keringen, één primaire watergang en één
secundaire watergang gekruist door de tracés naar en van de locatie Liechtensteinweg.
Geertruidenberg (GT-1)
Voor tracéalternatief Geertruidenberg (GT-1) geldt dat de DC-boringen naar Standhazensedijk en
Peuzelaar Noord direct vanuit de Amer de primaire kering kruisen. Vanuit de locaties RWE-terrein
Noord en RWE-terrein Zuid wordt de primaire kering gekruist door de AC- tracés die vanaf deze
locaties naar het bestaande 380kV-station van Geertruidenberg lopen. Hierdoor zit er geen
onderscheid tussen het aantal kruisingen van de primaire keringen tussen de vier locaties voor het
converterstation, voor zowel de AC- en DC-tracés.
Dit aspect is ook meegenomen in paragraaf 4.5.1 kenmerken en komen terug in hoofdstuk 5 thema
Kosten van deze IEA.

4.5.4 Kruising van of parallelligging aan spoorwegen
Tracéalternatief Borssele Westerschelde landtracés
Voor het DC-tracé van tracéalternatief Borssele Westerschelde wordt een spoorlijn direct gekruist
middels een boring naar de locatie voor het converterstation aan de Belgiëweg Oost A en B. Het DCtracé naar de locatie voor het converterstation Liechtensteinweg komt parallel te liggen aan de
spoorlijn en moet deze tevens enkele keren kruisen. De AC-kabels vanaf de locaties voor het
converterstation Belgiëweg Oost A en B naar het bestaande 380kV -station, worden middels een
boring gekruist. De AC-kabels vanaf de locatie voor het converterstation Liechtensteinweg naar het
bestaande 380kV-station kruisen de spoorrails diverse keren en daarnaast is er een parallelligging.
Voor deze AC-kabels geldt dat er in een volgende fase verder onderzoek dient te worden gedaan
naar wederzijdse beïnvloeding.
Tracéalternatief Borssele Veerse Meer varianten landtracé
Zowel de landtracévarianten West, Midden en Oost van tracéalternatief Borssele Veerse Meer
kruisen een spoorlijn van ProRail nabij de A58. Echter de westelijke variant heeft ook een lange
parallelloop (circa 3 km) met de spoorlijn van ProRail waarbij het onzeker is of er toestemming
gekregen kan worden om hier naast te gaan liggen. De mogelijke (ontoelaatbare) wederzijdse
beïnvloeding van de DC-kabels dient hiervoor in een volgende fase verder onderzocht te worden
waarbij de uitkomst kan zijn dat aanvullende, mitigerende maatregelen genomen moeten worden.
Vanaf de N254 richting de locatie voor het converterstation zijn er diverse parallel-liggingen en
kruisingen met de spoorlijn. Dit dient verder onderzocht te worden. Er zijn momenteel geen
duidelijke richtlijnen bij ProRail over DC-kabelverbindingen. Dit maakt de uitkomst van verder
onderzoek onzeker.
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Tracéalternatief Geertruidenberg landtracés
Parallel-ligging of spoorwegkruisingen zijn niet van toepassing op deze tracés.
Dit aspect heeft geen invloed op de beoordeling. Er is geen relevant onderscheid tussen de
tracéalternatieven en varianten.

4.5.5 Kruising van kabels en leidingen
Tracéalternatief Borssele Westerschelde landtracés
Voor het DC-tracé van tracéalternatief Borssele Westerschelde worden diverse buisleidingen en
kabels direct gekruist middels een boring naar de locatie voor het converterstation aan de Belgiëweg
Oost A en B. Het DC-tracé naar de locatie voor het converterstation Liechtensteinweg komt parallel
te liggen aan diversen kabels en leidingen en moet deze tevens enkele keren kruisen. De AC-kabels
vanaf de locaties voor het converterstation Belgiëweg Oost A en B naar het bestaande 380kV 
station, worden met een boring gekruist. De AC-kabels vanaf de locatie voor het converterstation
Liechtensteinweg naar het bestaande 380kV-station kruisen bestaande kabels en leidingen diverse
keren.
Tracéalternatief Borssele Veerse Meer landtracé (BSL-2)

Figuur 4-59 Kabels en leidingen landtracés BSL-1 en BSL-2
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Zowel de landtracévarianten West, Midden en Oost van tracéalternatief Borssele Veerse Meer
kruisen diversen kabels en leidingen. Zie Figuur 4-59. Uit de figuur is op te maken dat voor BSL-2
geldt dat alle DC-tracés diversen kabels en leidingen kruisen tot het knooppunt nabij de N254. De
meeste kruisingen zullen met een boring of persing worden gekruist. Vanaf dit punt is er geen
onderscheid meer tussen de DC-tracés tot de locaties voor het converterstation. De AC-kabels vanaf
de locaties voor het converterstation aan de Belgiëweg Oost A en B naar het bestaande 380kV
station, worden met een boring gekruist. De AC-kabels vanaf de locatie voor het converterstation
aan de Liechtensteinweg naar het bestaande 380kV-station kruisen bestaande kabels en leidingen
diverse keren.
Tracéalternatief Geertruidenberg (GT-1)
Minimale parallel-ligging met bestaande kabels of spoorweg kruisingen zijn van toepassing voor deze
tracés. Alle DC- en AC-tracés op land bij Geertruidenberg kruisen diversen kabels en leidingen. Zie
figuur4-54. De locaties Peuzelaar Noord en Standhazensedijk kruisen enkel de bestaande
hoogspanningslijnen naar het bestaande 380kV-station Geertruidenberg. De routes vanaf RWEterrein Noord en RWE-terrein Zuid kruisen meerder bestaande kabels en leidingen, echter veelal
door boringen.

Figuur 4-60 Kabels en leidingen landtracés GT-1
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Het aspect kruisen van kabels en leidingen heeft geen invloed op de beoordeling. Er is geen relevant
onderscheid tussen de tracéalternatieven en varianten.

4.5.6 Werkterrein en ruimte voor uitlegtracé
Tracéalternatief Borssele Westerschelde landtracé (BSL-1)
Voor tracéalternatief Borssele Westerschelde (BSL-1) zit er weinig onderscheid tussen de locatie
Belgiëweg Oost A en B wat betreft de benodigde werkterreinen en uitlegtracés. Dit geldt tevens voor
het AC-tracé van de locaties Belgiëweg Oost A en B naar het bestaande 380kV-station. Voor zowel
het AC- als DC-tracé vanaf de Westerschelde en het bestaande 380kV-station voor de locatie
converterstation Liechtensteinweg zijn er, zoals in bovenstaande paragraaf beschreven, diverse
complexe boringen en open ontgravingen nabij bestaande kabels en leidingen. Dit beperkt de
benodigde ruimte voor het werkterrein en een uitlegtracé voor de boring.
Tracéalternatief Borssele Veerse Meer landtracé (BSL-2)
Het onderscheid tussen de landtracévarianten West, Midden en Oost variant ligt voornamelijk in de
tracélengte en het aantal boringen. Op basis van lengte is te concluderen dat variant Midden de
kortste lengte heeft waar de kabel middels open ontgraving wordt geïnstalleerd. Variant West heeft
weliswaar de minste boringen maar wel de meest complexe en langste boring waarbij een flink
uitlegtracé benodigd is. Tevens loopt variant West na de kruising van de N254 het langst van de drie
tracés parallel aan DNWG-waterleidingen en een leiding van Gasunie en bestaande
hoogspanningslijnen. Het werkterrein wordt hier ernstig beperkt door deze bestaande kabels en
leidingen. Het oostelijke landtracé wordt vooral gekenmerkt door de meeste interactie met
bewoning. Ook dit zal extra afstemming vragen op het gebied van het inrichten van werkterreinen.
Voor het DC-tracé vanaf de N254 liggen de kabels tussen de DNWG-waterleidingen en gasleiding van
Gasunie richting de Liechtensteinweg. Ook hier dient rekening gehouden te worden met de
werkterreinen voor zowel de open ontgravingen als boringen. Voor de DC-tracés richting de
Belgiëweg Oost zijn er enkele complexe boringen waar rekening dient gehouden te worden met het
werkterrein en uitlegtracé.
Tracéalternatief Geertruidenberg landtracé (GT-1)
Voor alle AC- als DC-tracés voor de locaties voor het converterstation of bestaande 380kV-station
zijn er minimale verschillen. Enkel het DC-tracé naar locatie Peuzelaar Noord heeft weinig boringen,
waardoor er weinig uitlegtracé benodigd is.
Dit aspect heeft geen invloed op de beoordeling. Er is geen relevant onderscheid tussen de
tracéalternatieven en varianten.

4.5.7 Bodemkwaliteit en bemaling
Voor de landtracés (landtracévarianten, DC- en AC-tracés) naar Borssele (BSL-1 en BSL-2) is op te
maken uit het DINO-loket dat er voornamelijk zand en klei in het tracé aanwezig zijn en voor het deel
parallel aan de Europaweg Oost wat dunne veenlagen. In de onderstaande figuur staat een globale
dwarsdoorsnede van de bodem voor het landtracévariant Midden richting de Belgiëweg Oost. Voor
de DC- en AC-tracés van Geertruidenberg (GT-1) geldt tevens dat er zand- en klei gronden kunnen
worden verwacht.
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Figuur 4-61 Dwarsdoorsnede bodem bij landroutes Borssele (Bron Dinoloket)
Na verder grondonderzoek dient te worden bepaald of er eventueel grondverbetering dient te
worden toegepast tijdens installatie van de kabels in open ontgraving. Na grondonderzoek dienen de
boringen verder gedetailleerd te worden. Vanwege warmte afgifte van de kabels dienen de kabels
bij voorkeur in zandlagen te worden geboord.
De hoeveelheid bemaling van water is vooral afhankelijk van de lengte van de open ontgravingen op
de tracés en het grondwaterniveau. Het grondwaterniveau voor alle tracés naar Borssele is niet
onderscheidend. Enkel de lengtes van de open ontgravingen zijn hier afwijkend.
Dit aspect heeft geen invloed op de beoordeling. Er is geen relevant onderscheid tussen de
tracéalternatieven en varianten.

4.5.8 Beïnvloeding
Voor de beïnvloeding van ondergrondse hoogspanningskabels op nabijgelegen objecten wordt
rekening gehouden met (analyse Petersburg voor TenneT; 2020):
1. Inductieve beïnvloeding.
2. Weerstandsbeïnvloeding.
3. Thermische beïnvloeding.
4. Magneetvelden.
5. Hoogfrequente stoorsignalen.
Inductieve beïnvloeding gebeurt met name door AC-verbindingen. Voor de invloed op de meeste
objecten is dit over het algemeen goed op te lossen met aardingen/wisselstroomdrainages. Alleen
voor de invloed op spoorlijnen blijkt dit in sommige gevallen erg moeilijk op te lossen. Inductieve
beïnvloeding vanuit DC-verbindingen is ook mogelijk bij in-/uitschakelen en bij kortsluiting. Dit effect
is echter een stuk kleiner dan bij AC-verbindingen. Dit moet verder bestudeerd worden in een
volgende fase, maar dit levert naar verwachting geen onoplosbare problemen op.
Weerstandsbeïnvloeding kan optreden bij aardingen van hoogspanningsinfrastructuur. Het maakt
daarbij weinig uit of deze AC of DC is. Door aardingen goed te ontwerpen en er de juiste locatie voor
te kiezen kunnen ontoelaatbare situaties waarschijnlijk eenvoudig voorkomen worden. Ook zijn er
verschillende mitigerende maatregelen mogelijk voor de objecten die beïnvloed worden.
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Thermische beïnvloeding kan een rol spelen bij buisleidingen. Hierbij zijn er echter veel mogelijke
maatregelen waarmee ontoelaatbare beïnvloeding voorkomen kan worden.
Thermische beïnvloeding kan voorkomen bij parallelligging aan bestaande kabels en leidingen. Dit
geldt zowel voor de IJmuiden Ver kabels als de bestaande kabels en leidingen. Dit dient verder
onderzocht te worden of er een knelpunt ontstaat in de route en hoe dit te mitigeren is.
Afgezien van de minimale invloed op kompassen zijn er van DC-magneetvelden geen problemen te
verwachten. Bij AC-magneetvelden moet daarnaast rekening gehouden worden met verstoring van
apparatuur en mogelijke gezondheidseffecten. Zolang kabeltracés zich echter niet in de directe
nabijheid van woningen bevinden, zijn er wat dit betreft ook geen problemen te verwachten.
Spoorlijnen
Door ProRail is aangegeven dat er geen specifieke voorschriften zijn met betrekking tot HVDCverbindingen. De ProRail richtlijn (RLN00398) is voor zowel AC- als DC-verbindingen van toepassing.
De voorschriften in deze richtlijn die over het algemeen tot de meest vergaande maatregelen leiden
hebben echter allemaal betrekking op inductieve beïnvloeding, een effect dat bij DC-verbindingen
vele malen kleiner is dan voor AC-verbindingen.
Wel noemt de RLN00398 de hoogfrequente stoorsignalen die de omvormers in het converterstation
kunnen veroorzaken als speciaal aandachtspunt bij DC-verbindingen. Deze elektromagnetische
velden kunnen een stoorsignaal veroorzaken in dataverbindingen die over grote lengte parallel
lopen met zowel de AC- als DC-verbindingen die op de converterstations zijn aangesloten. Om dit te
kunnen beoordelen moet bekend zijn wat de frequentie en amplitude van dergelijke verstoringen
van de normale stroom in deze verbindingen zou zijn. Dit moet in een volgende fase na de keuze van
het VKA verder worden onderzocht.
Zelfrijdende landbouwvoertuigen en plezierluchtvaart
Kabelsystemen kunnen invloed hebben op de kompasafwijking op land. Als zelfrijdende
landbouwvoertuigen afhankelijk zijn van een goed werkend kompas zou dit een beperking kunnen
opleveren. Ook als pleziervliegtuigen bij het opstijgen en landen afhankelijk zijn van een kompas kan
dit beperkingen opleveren.
Plaatsbepalingssystemen van zelfrijdende landbouwvoertuigen, zoals GPS, zouden ook verstoord
kunnen raken. Gezien de zeer hoge frequenties die hiervoor gebruikt worden wordt een verstoring
vanuit DC-kabels onwaarschijnlijk geacht. Ook apparatuur van pleziervliegtuigen zou verstoord
kunnen raken. Dit dient in een volgende fase nog nader onderzocht worden aan de hand van
metingen aan vergelijkbare DC-verbindingen.
Tracéalternatief Borssele Westerschelde landtracé (BSL-1)
Voor de DC-tracés vanaf de Westerschelde naar de locaties voor het converterstation wordt er
minimale invloed verwacht. De AC-tracés vanaf de locaties voor het converterstation naar het
bestaande 380kV-station hebben grote invloed op de bestaande kabels en leidingen. De verwachting
is dat dit wel opgelost kan worden na detaillering van verdere berekeningen en het nemen van de
nodige maatregelen.
Tracéalternatief Borssele Veerse Meer landtracé (BSl-2)
Zoals eerder aangegeven in de paragraaf 4.5.5 ·ΙιϢΊνΊΣͽ Ι̯̼͋Μν ͋Σ Μ͋Ί͇ΊΣͽ͋Σ͛ ΙιϢΊν͋Σ ͇͋ Μ̯Σ͇χι̯͍̽ν
diverse kabels en leidingen en is sprake van parallelligging. Zoals bovenstaand aangegeven, is de
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verwachting dat de DC-kabels minimale invloed hebben op bestaande kabels en leidingen of
spoorrails. Desalniettemin dient de beïnvloeding door DC-kabels in een volgende fase verder
onderzocht te worden.
Alle DC- en AC-tracés bevinden zich in de nabijheid van andere ondergrondse en bovengrondse (AC)
hoogspanningsverbindingen. Het grootste effect dat hier van belang is, is inductieve beïnvloeding
van het DC-tracé door de bestaande AC-hoogspanningsverbindingen. Omdat de DC-kabels echter
geschikt zijn voor hoge spanningen en de aanraakbare delen (kabelmantels) op regelmatige
afstanden geaard worden zijn ontoelaatbare situaties niet te verwachten.
Landtracévariant Oost passeert het vliegveld Midden Zeeland, zie onderstaande Figuur 4-62. Zoals
eerder aangegeven kunnen kompassen en GPS verstoord worden door de DC-kabels. Gezien de
mogelijkheid dat in de toekomst de landingsbaan wordt geroteerd, dienen de mogelijke
consequenties verder onderzocht te worden in een volgende fase na de keuze van het VKA.

Figuur 4-62 Ligging vliegveld Midden Zeeland inclusief verlegging landingsbaan
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De DC-tracés vanaf het knooppunt nabij N254 tot aan de locaties voor het converterstation
Liechtensteinweg en Belgiëweg Oost lopen parallel aan diverse kabels en bestaande leidingen. Zoals
aangegeven wordt er een minimale invloed verwacht aangezien het DC-kabels zijn.
Tracéalternatief Geertruidenberg landtracé (GT-1)
Voor de landtracés naar Geertruidenberg worden geen mogelijke beïnvloedingen op bestaande
kabels en leidingen verwacht aangezien er in dit gebied vrijwel alleen bovengrondse lijnen
voorkomen en kabels en leidingen op het RWE-terrein met boringen worden gekruist.
Dit aspect heeft geen invloed op de beoordeling. Er is geen relevant onderscheid tussen de
tracéalternatieven en varianten.

4.5.9 Onderscheid gebundeld en ongebundeld
Het grote verschil voor de landtracés tussen een gebundelde en ongebundelde configuratie voor de
landkabels zit hem in de volgende aspecten rekening houdend met een gebundelde aanleg:
• Minder benodigde werkstrook en zakelijk recht (1,5 meter smaller);
• minder boringen met primaire keringen, kabels leidingen (50%) etc.;
• minder beïnvloeding op de bestaande kabels en leidingen;
• kleiner statisch magneetveld,
• thermische beïnvloeding onderling wordt groter (minder transportvermogen);
• minder bronbemaling nodig (50%).
Dit heeft vooral een effect op de gunstigere inpasbaarheid van de gebundelde configuratie. Risico's
van een gebundelde configuratie nemen af door minder boringen en minder beïnvloeding.

4.5.10 Samenvatting beoordeling tracéalternatieven op land
In tabel 4-38 is een samenvatting gegeven van alle landtracés, die verder zijn uitgewerkt in de
daarop volgende tabellen. Uitgangspunt in de tabel is dat voor elk tracéalternatief voor het
kabeltracé de best-case en worst-case is genomen. De kolom waarin minimaal staat aangegeven is
de landroute die het kortste tracé heeft met de kortste en minste HDD's en kruisingen met keringen
en watergangen. Voor BSL-2 geldt dat er combinatie is gemaakt tussen de landtracévarianten West,
Midden en Oost en de DC- en AC-tracés naar de locatie voor het converterstation. Voorbeeld voor
het minimale tracé is de variant Midden met DC- en AC-tracés voor de locatie converterstation
Belgiëweg Oost A.
Tabel 4-38 Samenvattingstabel tracéalternatieven op land
Kenmerken (4.5.1)
Lengte landtracé (totaal) [m]
Lengte boring (HDD) [m]
Aantal HDD's
Kruisingen met keringen en watergangen
Waterstaatwerken
Beoordeling Land totaal

Min
984
1.130
3
3
-
0/

BSL-1
Max
7.100
3.450
11
7

BSL-2
Min
Max
9.453
12.830
3.235
3.532
13
14
10
11
Noord (0/-)
-

GT-1
Min
Max
390
710
500
1650
2
5
1
4
Oost (0/-)
0

Belangrijkste kenmerken BSL-1 (Borssele via Westerschelde):
• Zeer kort landtracé naar Belgiëweg Oost A en B.
• Zeer complexe aanlanding.
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Belangrijkste kenmerken BSL-2 (Borssele via Veerse Meer):
• Langste landtracé.
• Meeste kruisingen met waterkeringen en sloten.
• Meeste boringen.
Belangrijkste kenmerken GT-1 (Geertruidenberg):
• Zeer kort landtracé.

4.5.11 Samenvatting landtracévarianten, DC- en AC-tracés naar locaties converterstation
In de onderstaande tabellen staat de samenvatting van de beoordeling van de varianten voor de
landtracés en de DC- en AC-tracés naar locaties converterstation.
Tracéalternatief BSL-1
Tabel 4-39 Beoordeling tracés en locaties converterstation Borssele vanuit de Westerschelde (BSL-1)
Kenmerken
Lengte tracé (totaal) [m]
Lengte boring (HDD) [m]
Aantal HDD's
Kruisingen met keringen en watergangen
Beoordeling locatie converterstation

Liechtensteinweg
7.100
3.450
11
7
-

Belgiëweg Oost A
984
1.130
3
3
0/

Belgiëweg Oost B
1.630
1.330
3
3
0/-

Tracéalternatief BSL-2
Tabel 4-40 BSL-2 Beoordeling varianten landtracés ten zuiden van het Veerse Meer
Kenmerken
Lengte tracé (totaal) [m]
Lengte boring (HDD) [m]
Aantal HDD's
Kruisingen met keringen en watergangen
Beoordeling varianten landtracés BSL-2

West
5.340
1.169
7
4
-

Midden
4.813
920
8
2
0/

Oost
6.438
815
8
2
-

Tabel 4-41 BSL-2 Beoordeling tracés en locaties converterstation Borssele vanuit het Veerse Meer
Kenmerken
Lengte tracé (totaal) [m]
Lengte boring (HDD) [m]
Aantal HDD's
Kruisingen met keringen en watergangen
Beoordeling locatie converterstation

Liechtensteinweg
6.092
2.363
7
7
-

Belgiëweg Oost A
4.640
2.420
6
8
0/

Belgiëweg Oost B
4.640
2.420
6
8
0/-

Tracéalternatief GT-1
Tabel 4-42 Beoordeling tracés en locaties converterstation Geertruidenberg (GT-1)
Kenmerken
Lengte tracé (totaal) [m]
Lengte boring (HDD) [m]
Aantal HDD's
Kruisingen met keringen en watergangen
Beoordeling locatie converterstation

RWE-terrein Noord
710
1.650
5
3
0/

RWE-terrein Zuid
530
1.640
5
4
0/

Standhazensedijk
390
510
2
1
0
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4.6 Samenvatting zee (en grote wateren) en land
In de onderstaande tabel staat de samenvatting van de beoordeling van de tracéalternatieven op
zee en in grote wateren en op land.
Tabel 4-43 Samenvatting tracéalternatieven op zee (en grote wateren) en land
Verschillen hoofdtracés Alpha
Zee en grote wateren
Gekwantificeerde kenmerken (4.4.1)
Lengte tracé (totaal) [km] inclusief land.
Aantal kruisingen totaal
Baggervolume Totaal (m3)
Wrakken, obstakels (4.4.2)
NGE en munitie stortgebied (4.4.3)
Interactie met vaarwegen (4.4.4)
Zeebodemmobiliteit, morfodynamica (4.4.5)
Baggervolumes (0)
Bodemsamenstelling (4.4.7)
Bereikbaarheid grote wateren (4.4.8)
Randvoorw. BG en werkomstandigh. (4.4.9)
Bundeling (4.4.10)
Beoordeling Zee en grote wateren totaal
Land
Kenmerken (4.5.1)
Lengte tracé (totaal) [km]
Lengte HDD
Aantal HDD's
Kruisingen keringen & watergangen (4.5.3)
Beoordeling waterstaatwerken
Beoordeling land totaal
Beoordeling land en zee (en grote wateren)
totaal

BSL-1
BSL-1A
BSL-1B
191-199
195-203
33
30
14.800.000
14.800.000
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
-
-
-
-
--BSL-1
Max
7.100
3.450
11
9
-
0/--

BSL-2A
168-171
18
5.400.000
0
0/
0
0
0
0
0
0
0/
0
0

BSL-2
BSL-2B
175-178
18
5.000.000
0
0/
0/
0/
0
0
0
0
0/
0/
0/BSL-2

GT-1A
197-198
43
32.400,000
0
0/
-
0/
0
-

Max
12.830
3.532
14
11
Noord (0/-)
-

Max
710
1.050
5
3
Oost (0/-)
0

0

-

GT-1
GT-1B
201-202
43
20.800,000
0
-
0
-0/
0
GT-1

Belangrijkste kenmerken tracéalternatief BSL-1 (Borssele via Westerschelde)
• Relatief lange kabelroute (± 25/30 km langer dan tracéalternatief BSL-2 en ongeveer gelijk
aan tracéalternatief GT-1).
• Relatief veel baggervolume (± 65% meer dan tracéalternatief BSL-2 en 55% minder dan
tracéalternatief GT-1).
• Grote kans op aanwezigheid clustering wrakken (Westerschelde).
• Grootste risico op aanwezigheid mijnen en andere NGE (Westerschelde en offshore).
• Meeste interactie met scheepvaart (Westerschelde en offshore).
• Grootste dynamiek zeebed (Westerschelde).
• Slechte, meest risicovolle werkomstandigheden (werken in de winter op Westerschelde);
• Zeer kort landtracé.
• Locatie converterstation aan de Belgiëweg Oost geniet de voorkeur gezien de ligging ten
opzichte van de aanlanding vanuit de Westerschelde.
• Zeer complexe aanlanding.
Belangrijkste kenmerken tracéalternatief BSL-2 (Borssele via Veerse Meer)
• Kortste kabelroute.
• Minste baggervolume.
• Minste risico op mijnen en andere NGE.
• Minste interactie met scheepvaart.
• Minste Mobiliteit/dynamiek van het zeebed.
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•
•
•
•

Minste kruisingen kabels en leidingen op zee en in grote wateren.
Langste landtracé.
Meeste kruisingen met waterkeringen en watergangen.
Meeste boringen.

Belangrijkste kenmerken tracéalternatief GT-1 (Geertruidenberg)
• Langste tracé met BSL-1 (25 tot 30 km langer dan BSL-2 en gelijk aan BSL-1).
• Meeste baggervolume (55% meer dan BSL-1 en 85% meer dan BSL-2).
• Risico op niet-ferromagnetische mijnen (LMB) Hollands Diep (NGE).
• Relatief veel interactie met scheepvaart (met name in Hollands Diep).
• Kans op veen en klei in Haringvliet en Hollands Diep.
• Meeste kruisingen kabels en leidingen.
• Complexe kruisingen kabels en leidingen in grote wateren.
• Beperkte bereikbaarheid Haringvliet en Hollands Diep door sluizen en bruggen.
• Zeer kort landtracé.
Vooral de verhoogde kans op NGE, wrakken, hoge interactie met scheepvaart, slechte
werkomstandigheden, dynamiek van het zeebed en de complexe aanlanding hebben geleid tot een
negatieve beoordeling van tracéalternatief BSL-1. Deze aspecten zijn niet te onderschatten en
wegen niet op tegen het relatieve voordeel van een kortere route (korter dan tracéalternatief GT-1
maar langer dan tracéalternatief BSL-2).
Aangezien er vrijwel geen verschillen zijn tussen de beoordelingen van de varianten (A en B) binnen
alternatief BSL-1 is de conclusie dat op basis van de kenmerken en technische haalbaarheid de
kortste variant de beste beoordeling heeft. Voor BSL-2 heeft BSL-2A de beste beoordeling door de
koιχνχ͋ Μ͋Σͽχ͋ ͋Σ ͇͋ ̼͋χ͋ι͋ ν̽Ϊι͋ Ϊζ ·͋χ ̯νζ͋̽χ ·ΊΣχ͋ι̯̽χΊ͋ ͋χ ϭ̯̯ιϮ͋ͽ͋Σ͛ ͋Σ ·Ϊ̼ΊΜΊχ͋Ίχ͛΅ ΠΪΪι GΑ-1
is heeft GT-1B de beste beoordeling op basis van het baggervolume en mobiliteit.
Voor tracéalternatief BSL-2 heeft ten zuiden van het Veerse Meer de Midden route de beste
beoordeling op basis van technische criteria. Hierbij is er geen onderscheid tussen de locaties voor
het converterstation Belgiëweg Oost A en Belgiëweg Oost B. De locatie Liechtensteinweg wordt
negatief beoordeeld. Ook voor tracéalternatief BSL-1 is er geen onderscheid tussen de locaties voor
het converterstation Belgiëweg Oost A en Belgiëweg Oost B. De locatie Liechtensteinweg is zeer
negatief beoordeeld. Voor GT-1 scoren de alternatieven op het RWE-terrein minder door de grotere
hoeveelheid boringen en kruisingen van waterwegen.
Conclusiekaarten
In de kaarten hieronder zijn de conclusies van de verschillende tracés voor het hoofdstuk techniek
samengevat.
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Figuur 4-63 IEA Techniek Conclusiekaart tracéalternatief BSL-1
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Figuur 4-64 IEA Techniek Conclusiekaart tracéalternatief BSL-2
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Figuur 4-65 IEA Techniek Conclusiekaart tracéalternatief GT-1
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5 Thema Kosten
5.1 Aanpak thema kosten
Voor elk tracéalternatief van Net op zee IJmuiden Ver Alpha zijn de investeringskosten begroot. De
basis voor de investeringskosten (hierna kosten genoemd) zijn kengetallen voor het nieuwe 525 kV-2
GW gelijkstroom (DC)-concept. De kengetallen zijn gebaseerd op referentieprojecten van TenneT in
Duitsland en referenties van andere DC-interconnector projecten. Deze referentie- en
ervaringscijfers zijn aangevuld met informatie uit marktconsultaties met leveranciers van de
verschillende onderdelen voor het Net op zee.
Aan de hand van de kengetallen is vervolgens een basiskosteninschatting gemaakt per
tracéalternatief van Net op zee IJmuiden Ver Alpha. De kosten kunnen hierbij onderverdeeld worden
in vier grote kostencomponenten:
1. Het platform op zee.
2. De kabelsystemen op zee.
3. De kabelsystemen op land.
4. Het converterstation op land.
De kosten voor het platform op zee en voor het converterstation op land zijn nagenoeg voor elk
tracé hetzelfde en daarom vanuit kostenperspectief niet onderscheidend voor de tracéalternatieven.
Indien de keuze voor een locatie voor het converterstation tot extra kosten leidt wordt dit
aangegeven.
Het is in het kader van toekomstige aanbestedingen niet wenselijk om de kosten per onderdeel of
het kwantitatieve verschil ertussen te laten zien. Hierbij wordt aangesloten bij wat in eerdere Net op
zee-projecten als uitgangspunt is gehanteerd. Er wordt wel een kwalitatieve toelichting gegeven op
de voornaamste oorzaken die leiden tot de afwijkingen in kosten tussen de verschillende
tracéalternatieven.
Voor de kostenschatting van de kabelsystemen op land en zee is uitgegaan van een ongebundelde
kabelligging, omdat op dit moment nog niet zeker is dat gebundelde ligging mogelijk is. Dit hangt
onder meer af van productontwikkeling van de zogenaamde XLPE (Cross-Linked PolyEthylene) kabel.
Bij een ongebundelde ligging zijn twee sleuven nodig zijn om de plus pool, de min pool, de metallic
return en de glasvezelkabel te begraven. Bij een gebundelde ligging zou één sleuf nodig zijn. Het is
de verwachting van TenneT dat gebundelde ligging een kostenvoordeel met zich meebrengt, onder
andere vanwege lagere installatiekosten door onder meer lagere baggervolumes. Het effect van
gebundeld leggen is separaat weergegeven in paragraaf 5.2.
Ten aanzien van de kabelsystemen op zee en op land is de tracélengte een belangrijke factor voor de
verwachte kosten. Tevens zijn er overige tracé-specifieke factoren die een substantieel effect
kunnen hebben op de kosten. Deze factoren komen met name voort uit het thema Techniek.
Voorbeelden hiervan zijn:
• Kosten voor het kruisen van primaire keringen, in het bijzonder de Veerse Gatdam en
Haringvlietdam, die resulteren in complexe boringen.
•

Kosten voor het kruisen van kabels en leidingen, zinkers, bruggen en buisleidingentunnels in
grote wateren (zoals het Haringvliet en Hollands Diep).
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•

Kosten voor installatie, hierbij is onderscheid gemaakt tussen:
o

Verwachte installatie methode.

o

Complexiteit van de installatie:
▪

Verwachte baggervolumes voor verschillende onderdelen van het tracé.

▪

impact van ondiepe gedeelten van het tracé dicht bij de kust.

▪

installatie in grote binnenwateren (zoals het Veerse Meer, Haringvliet ,
Hollands Diep en Amer)38.

▪

impact van grondcondities in grote binnenwateren ten gevolge van
aanwezige klei- en veenlagen.

•

Kosten voor risico's van niet gesprongen explosieven (NGE) op zee en in grote
binnenwateren. Met het opsporen van mogelijke niet gesprongen explosieven op zee en in
grote binnenwateren en het opruimen daarvan zijn hoge kosten gemoeid.

•

Kosten voor aanpassingen van locaties voor het converterstation (buitendijkse ligging of
sanering van terreinen).

•

Kosten voor compensatie van grondeigenaren op de landtracés en het aangaan van ZRO's
(zakelijke rechtovereenkomsten).

Uitgangspunt bij het bepalen van de investeringskosten voor de IEA is dat alle tracéalternatieven
binnen de planning en met gelijke kwaliteit worden gerealiseerd. Er is daarom geen rekening
gehouden met eventuele schadeclaims van windparkeigenaren indien vertragingen bij de aanleg van
dit deel van het Net op zee zouden optreden39.

Figuur 5-1 Schematische weergave tracéalternatieven en varianten Net op zee IJmuiden Ver Alpha

38

Installatie in ondiepe wateren op zee of binnenwateren vraagt om specifieke aanlegtechnieken, wat extra kosten met
zich mee brengt.
39 Indien er vertragingsrisico's zijn worden deze benoemd.
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Ieder tracéalternatief (Borssele Westerschelde BSL-1, Borssele Veerse Meer BSL-2 en
Geertruidenberg GT-1) kent een aantal verschillende varianten, zie bovenstaande afbeelding.
Deze varianten, die onderdeel zijn van de keuze van het voorkeursalternatief, resulteren in een
financiële bandbreedte per tracéalternatief. De alternatieven worden eerst onderling vergeleken
met inachtneming van deze bandbreedte die wordt veroorzaakt door de verschillende varianten in
paragraaf 5.2. In de Tabel 5-1 is de bandbreedte per tracéalternatief gevormd door alle laagste
kostenschattingen per variant te combineren (best-case) en de hoogste kostenschattingen per
variant te combineren (worst-case). Uiteraard is een combinatie van of tussen de varianten mogelijk.
Daarom wordt het onderscheid in varianten vervolgens per tracéalternatief nader toegelicht.
De onderliggende schattingen gaan echter gepaard met een bepaalde mate van onzekerheid. Er is
een inherente onzekerheid ten gevolge van het feit dat dit project nog niet is aanbesteed en dat de
engineering (het ontwerp) nog in ontwikkeling is. Deze onzekerheid is circa 30% en geldt generiek
voor alle tracéalternatieven en varianten.
Daarnaast is er een verschil in risicoprofiel tussen de verschillende tracéalternatieven, vanwege de
verwachte tracé-specifieke omstandigheden. Dit verschil is inzichtelijk gemaakt en tevens toegelicht
in paragraaf 5.2.

5.2 Kosten per tracéalternatief
In onderstaande tabel zijn de verschillen in kosten tussen de drie tracéalternatieven, Borssele
Westerschelde (BSL-1), Borssele Veerse Meer (BSL-2) en Geertruidenberg (GT-1), uiteengezet. Ieder
tracéalternatief bestaat zoals gezegd uit een aantal varianten. In de tabel zijn de best-case en de
worst-case varianten gecombineerd.
De varianten kunnen op verschillende manieren gecombineerd worden, waardoor het mogelijk is
om tussen de weergegeven bandbreedte uit te komen. Dit is afhankelijk van de keuzes die gemaakt
worden bij het kiezen van het voorkeursalternatief. Het effect van de verschillen per variant is
inzichtelijk gemaakt in paragraaf 5.3.
De meerkosten, zoals weergegeven in Tabel 5-1, moeten beschouwd worden ten opzichte van een
basisbudget van EUR 2.096 miljoen voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Het budget van Borssele
Veerse Meer (BSL-2A), financieel de best-case variant, is EUR 2.096 miljoen. De meerkosten van de
andere tracéalternatieven moeten hierbij opgeteld worden.
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Tabel 5-1 Kosten per tracéalternatief
Meerkosten in EUR
(miljoen)
Zeedeel
Landdeel
Locatie converter
station
Verwachte Meerkosten

Borssele Westerschelde (BSL-1)
Variant met
Variant met
laagste kosten
hoogste kosten
BSL-1A
n.v.t.
Belgiëweg Oost

BSL-1B
n.v.t.
Liechtensteinweg

180

220

Borssele Veerse Meer (BSL-2)
Variant met
Variant met
laagste kosten
hoogste kosten
BSL-2A
Midden
Niet
onderscheidend

Geertruidenberg (GT-1)
Variant met
Variant met
laagste kosten
hoogste kosten

BSL-2B
West
Niet
onderscheidend

GT-1B
n.v.t.
Standhazensedijk
/Peuzelaar Noord

20

210

0

GT-1A
n.v.t.
RWE-terrein

270

Opmerkingen bij tabel 5.1
A. Voor tracéalternatief BSL 2 en GT-1 geldt dat het kruisen van respectievelijk de Veerse Gatdam (BSL-2) en de Haringvlietdam (GT-1) voor beide
varianten (hoog en laag) op de volgende manieren kan plaatsvinden
•
Een kruising door het midden van de dam: dat is zeer complex vanwege het feit dat de boring gerealiseerd moet worden onder het
fundament van de dam en in het water tijdelijke constructies gerealiseerd moeten worden of;
•
een kruising aan de zijkant van de dam (respectievelijk aan de oost- en noordzijde).
Een kruising door het midden van de dam kost naar verwachting EUR 40 miljoen meer.
B.

Bij tracéalternatief BSL-2 leidt landtracé Midden tot de laagste kosten. De keuze van het landtracé verklaart circa 25% van de variant met de
hoogste en de laagste kosten.

Beheerskosten
Naast de investeringskosten kan er een onderscheid zijn in toekomstige beheerskosten. Voor het IEA
zijn hierbij de volgende verschillen te onderscheiden:
• Verschil in verwachte kosten van netverliezen40.
• verschil in verwachte kosten voor herbegraven van de kabels41.
De onderstaande tabel geeft de verwachte verschillen over de levensduur weer. Anders dan de hier
benoemde elementen verwacht TenneT geen verschil in beheerskosten.
Tabel 5-2 Kosten van netverliezen en herbegraven
Meerkosten in EUR
(miljoen)
Netverliezen
Herbegraven kabels
Verwachte Meerkosten

Borssele Westerschelde (BSL-1)
Variant met
Variant met
laagste kosten
hoogste kosten
10
10
20
20
30
30

Borssele Veerse Meer (BSL-2)
Variant met
Variant met
laagste kosten
hoogste kosten
0
2
0
0
0
2

Geertruidenberg (GT-1)
Variant met
Variant met
laagste kosten
hoogste kosten
12
12
0
0
12
12

Vergelijking kosten
Zoals blijkt uit de vergelijking van de bandbreedtes voor de tracéalternatieven, heeft het
tracéalternatief Borssele Veerse Meer (BSL-2) de laagste totale kosten (inclusief beheerskosten). Alle
elementen zoals beschreven in paragraaf 5.1 zijn meegenomen in de analyse. De onderstaande
elementen zijn hierbij in positieve zin onderscheidend in de kosten voor het tracéalternatief Borssele
Veerse Meer (BSL-2):
• Korter tracé: gemiddeld 170 km voor tracéalternatief Borssele Veerse Meer (BSL-2)
tegenover gemiddeld 195 km voor tracéalternatief Borssele Westerschelde (BSL-1) en 200
km voor tracéalternatief Geertruidenberg (GT-1).
• Lagere baggervolumes.

40

Bij het transport van energie via een kabelsysteem ontstaan netverliezen. Hoe langer het kabeltracé des te groter zijn de
netverliezen. Deze netverliezen zijn om te rekenen naar financiële waarde.
41 Door morfologische omstandigheden in een bepaald gebied kan het voorkomen dat kabels gedurende de levensduur
'blootspoelen' en herbegraven moeten worden. Het herbegraven van de kabels kost een x bedrag per keer.

Net op zee IJmuiden Ver Alpha - Integrale Effectenanalyse – Definitief

212

•

Lagere kosten voor NGE, doordat de verwachte NGE van Borssele Veerse Meer (BSL-2) zich
grotendeels op land bevinden (o.a. nabij de Sloedam) in plaats van op zee (Borssele
Westerschelde BSL-1) of in grote binnenwateren (tracé naar Geertruidenberg GT-1) met
substantieel lagere kosten tot gevolg.

De onderstaande elementen zijn hierbij onderscheidend tussen tracéalternatief Borssele
Westerschelde (BSL-1) en het tracéalternatief naar Geertruidenberg (GT-1):
• Korter tracé gemiddeld 195 km tracéalternatief Borssele Westerschelde (BSL-1) ten opzichte
van gemiddeld 200 km het tracéalternatief Geertruidenberg (GT-1).
• Lagere baggervolumes voor tracéalternatief Borssele Westerschelde (BSL-1) ten opzichte van
tracéalternatief Geertruidenberg (GT-1).
Het tracéalternatief naar Borssele door de Westerschelde (BSL-1) en het tracéalternatief naar
Geertruidenberg (GT-1) via het Haringvliet en Hollands Diep kennen een vergelijkbaar NGE risico.
Voor de Westerschelde geldt een hoog risico op basis van ervaringscijfers van het project Net op zee
Borssele. Vanwege de uitgevoerde bombardementen bij Moerdijk en kans op mijnen in het Hollands
Diep is het risico voor het tracéalternatief naar Geertruidenberg vergelijkbaar. Daarom is er geen
verschil in kosten NGE tussen Borssele Westerschelde en Geertruidenberg.
Vergelijking risicoprofiel
Het risicoprofiel van Borssele Veerse Meer (BSL-2) is lager dan het risicoprofiel van de andere tracés.
Dit komt voornamelijk door:
• Lager risico voor tracéalternatief Borssele Veerse Meer (BSL-2) met betrekking tot
morfologie, wat resulteert in minder baggervolumes, en NGE ten opzichte van
tracéalternatief Borssele Westerschelde (BSL-1).
• Lager risico voor tracéalternatief Borssele Veerse Meer (BSL-2) met betrekking tot de
kabelaanleg vanwege een lager bodemrisico (aanwezigheid van klei en veen in het
Haringvliet en Hollands Diep), minder NGE en een minder complexe installatie dan bij
tracéalternatief naar Geertruidenberg (GT-1), waar de installatie complexer is door ondiep
water in combinatie met vier lage bruggen op het tracé in de binnenwateren naar
Geertruidenberg.
• Lager risico op vertraging voor tracéalternatief Borssele Veerse Meer (BSL-2) doordat voor
tracéalternatief Borssele Westerschelde een vertragingsrisico bestaat doordat afspraken
over de Westerschelde tussen Vlaanderen en Nederland mogelijk moet worden aangepast.
En ten opzichte van tracéalternatief Geertruidenberg (GT-1) doordat hier een planningsrisico
kan ontstaan indien gekozen wordt voor een converterstation op het RWE-terrein, omdat
hierbij een onzekerheid bestaat over de benodigde tijd voor het slopen van aanwezige
fabriekshallen en saneren van de bodem.
De onderstaande figuur geeft het verschil in risico weer ten opzichte van de verwachte meerkosten.
Uit de tabel blijkt dat de worst-case voor Borssele Veerse Meer BSL-2, inclusief risico, nog altijd
lagere kosten kent dan de low-case voor Borssele Westerschelde BSL-1 of de low-case voor
Geertruidenberg GT-1.
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Figuur 5-2 Risicoprofiel tracéalternatieven Net op zee IJmuiden Ver Alpha
Gebundelde ligging
In de kostenvergelijking is uitgegaan van een ongebundelde ligging. TenneT verwacht een
kostenvoordeel te kunnen realiseren wanneer gebundelde ligging mogelijk is. Het voordeel bestaat
voornamelijk uit lagere installatiekosten, doordat slechts één sleuf gebaggerd hoeft te worden in
plaats van twee. Onderstaande tabel geeft het voordeel in kosten van gebundelde installatie per
tracévariant weer.
Tabel 5-3 Overzicht kostenbesparing gebundelde kabelinstallatie
Tracéalternatief

Besparing bij gebundelde installatie (in miljoenen euro)

Borssele Westerschelde (BSL-1A)

90

Borssele Westerschelde (BSL-1B)

90

Borssele Veerse Meer (BSL-2A)

45

Borssele Veerse Meer (BSL-2B)

45

Geertruidenberg (GT-1A)

130

Geertruidenberg (GT-1B)

105

Zoals in tabel 5.3 is af te lezen, geldt voor tracéalternatief GT-1 de grootste potentiële besparing. Dit
is gerelateerd aan het feit dat dit tracéalternatief het langste te baggeren tracé bevat. Ook met deze
potentiële besparing meegerekend, blijft tracéalternatief Borssele Veerse Meer (BSL-2) het
tracéalternatief met de laagste kosten.
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5.3 Vergelijking tracéalternatieven
5.3.1 Tracéalternatief Borssele Westerschelde (BSL-1)

Figuur 5-3 Tracéalternatief Borssele via Westerschelde (BSL-1)
Uit Figuur 5-3 blijkt dat tracéalternatief BSL-1 twee varianten kent; BSL-1A en BSL-1B. Beide liggen in
de daarvoor bestemde corridor om diverse zandwingebieden te passeren richting de kust. Daarom
zijn er voor tracéalternatief BSL-1 geen kosten voor compensatie van zandwinning opgenomen. Het
kostenvergelijk tussen deze twee varianten vindt hierna plaats.
Het verschil tussen de variant met de laagste kosten en de variant met de hoogste kosten voor het
tracéalternatief naar Borssele via de Westerschelde (BSL-1) wordt veroorzaakt door de volgende
elementen:
Tabel 5-4 Verschil in kosten tracéalternatief Borssele Westerschelde (BSL-1)
Tracéalternatief Borssele Westerschelde (BSL-1)
Extra kosten tracé op zee tussen BSL-1B ten opzichte van BSL-1A
Extra kosten landtracé naar locatie converterstation Liechtensteinweg t.o.v.
locatie converterstation Belgiëweg Oost
Totale verschil

Gedeelte van het verschil tussen de
varianten BSL-1A en BSL-1B
26%
74%
100%
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Tracé op zee BSL-1
Het verschil in kosten tussen BSL-1A en BSL-1B met betrekking tot het tracé op zee wordt
voornamelijk veroorzaakt door het verschil in kilometers.
Extra kosten landtracé (DC- en AC-tracés) en keuze locatie converterstation BSL-1
Er zijn drie mogelijke locaties voor het converterstation, hiervan bevinden zich twee aan de
Belgiëweg Oost (A en B) en één aan de Liechtensteinweg. Voor het tracéalternatief Borssele
Westerschelde (BSL-1) leidt de keuze voor een tracé naar de locatie voor het converterstation aan de
Liechtensteinweg tot substantieel hogere kosten.
Dit komt door een langer landtracé (eerst met DC heen en vervolgens met AC terug naar het
bestaande 380kV-station van Borssele). Tevens is de complexiteit van dit langere tracé over land
hoog vanwege de lengte van de boringen, de ligging van het tracé in relatie tot de primaire en
regionale keringen en de mogelijke elektromagnetische beïnvloeding van de AC-verbinding op
andere aanwezige infrastructuur. Dit kan mogelijk leiden tot extra maatregelen, waardoor extra
kosten kunnen ontstaan.
Voor de locaties voor het converterstation aan de Belgiëweg Oost geldt dat de grond opgehoogd
moet worden in verband met de buitendijkse ligging met bijbehorend overstromingsrisico. Het is
niet de verwachting dat dit tot een materieel verschil in kosten leidt, doordat de waarde van
buitendijkse grond doorgaans lager is dan de waarde van binnendijkse grond. Het is dus de
verwachting dat de totale kosten (buitendijkse ligging plus kosten ophoging) vergelijkbaar zijn met
een binnendijkse ligging van een converterstation.

5.3.2 Tracéalternatief Borssele Veerse Meer (BSL-2)
Uit Figuur 5-4 blijkt dat tracéalternatief BSL-2 twee varianten kent; BSL-2A en BSL-2B. Tracévariant
BSL-2A doorkruist twee vergunde zandwingebieden. Het is mogelijk om het tracé te optimaliseren
en zo de effecten op zandwinning te verminderen. Hiervoor zijn twee varianten uitgewerkt: variant 1
en variant 3 (zie voor meer informatie hoofdstuk 4, paragraaf 4.5 in MER Deel A). Het is de
verwachting dat beide varianten leiden tot extra kosten. Voor variant 1 bedragen de extra kosten
circa EUR 10 miljoen, voor variant 3 bedragen de extra kosten circa EUR 20 miljoen. Specifiek voor
de combinatie van tracévariant BSL-2A met variant 3 geldt dat de verwachtte kosten hiervan hoger
zijn in vergelijking met tracévariant BSL-2B. Gegeven de kostenimpact van beide optimalisatievarianten leidt compensatie voor tracéalternatief BSL-2A zeer waarschijnlijk tot lagere kosten. De
kosten voor compensatie van zandwinning worden in een volgende fase overlegd met
Rijkswaterstaat.
Tracéalternatief BSL-2B doorkruist eveneens zandwingebieden. Dit leidt naar verwachting tot een
zeer beperkte compensatie die geen invloed heeft op de kostenvergelijking.
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Figuur 5-4 Tracéalternatief Borssele via Veerse Meer (BSL-2)
Het kostenvergelijk tussen de varianten BSL-2A en BSL-2B vindt hierna plaats. Het verschil tussen de
variant met de laagste kosten en de variant met de hoogste kosten voor het tracéalternatief richting
Borssele via het Veerse Meer (BSL-2) wordt veroorzaakt door de volgende elementen:
Tabel 5-5 Verschil in kosten tracéalternatief Borssele Veerse Meer (BSL-2)
Tracéalternatief Borssele Veerse Meer (BSL-2)
Extra kosten tracé op zee tussen BSL-2A en BSL-2B

Gedeelte van het verschil tussen de
varianten BSL-2A en BSL-2B
75%

Extra kosten landtracé variant West ten opzichte van variant Midden

25%

Totale verschil

100%

Tracé op zee Borssele Veerse Meer (BSL-2)
Het verschil in kosten tussen BSL-2A en BSL-2B met betrekking tot het tracé op zee wordt
voornamelijk veroorzaakt door het verschil in kilometers en baggervolumes. Indien bij BSL-2A
gekozen wordt voor optimalisatievariant 3, leidt BSL-2B tot lagere kosten.
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Varianten landtracé (inclusief Veerse Meer) Borssele Veerse Meer (BSL-2)
Er zijn drie mogelijke landtracévarianten over land om van het Veerse Meer naar de Sloehaven in
Borssele te komen: West, Midden en Oost (zie Figuur 5-5).

Figuur 5-5 Varianten Landtracé Borssele Veerse Meer (BSL-2)
Landtracévariant Midden heeft de laagste kosten. Het verschil met het landtracé met de hoogste
kosten (variant West) bedraagt circa EUR 5 miljoen. Dit verschil wordt veroorzaakt door:
• Verschil in lengte van het landtracé inclusief het verschil in uittredepunt van het Veerse
Meer.
• Verschil in complexiteit en lengte van kruisingen met bestaande infrastructuur en de
primaire waterkeringen.
De kosten van de landtracévarianten (inclusief het tracé door het Veerse Meer vanwege het verschil
in uittredepunt van het Veerse Meer) zijn onderling vergelijkbaar, maar de kosten van variant
Midden zijn dus het laagst.
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De volgende elementen zijn beschouwd, maar leiden niet tot verschillen tussen de twee
tracéalternatieven richting Borssele via het Veerse Meer (BSL-2A en BSL-2B):
• Kruisen van de Veerse Gatdam;
• locaties van het converterstation in de Sloehaven van Borssele.
Dit is hieronder nader toegelicht.
Kruisen van de Veerse Gatdam
Het kruisen van de Veerse Gatdam kan op twee manieren (zie Figuur 5-6):
1. Midden kruising (vanaf het strand aan de zeezijde onder de Veerse Gatdam door naar het
water aan de Veerse Meer-zijde van de dam).
2. Oostelijke kruising (vanaf de noordoostzijde van het Veerse Meer naar het strand aan de
zeezijde).

Figuur 5-6 Kruising Veerse Gatdam Variant Midden (links) en Oost (rechts)
Het is de verwachting dat het kruisen van de Veerse Gatdam door het midden circa EUR 40 miljoen
duurder is dan kruisen via de oostelijke zijde van de Veerse Gatdam.
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Locaties converterstation Borssele
Er zijn drie mogelijke locaties voor het converterstation, hiervan bevinden zich twee aan de
Belgiëweg Oost (A en B) en één aan de Liechtensteinseweg. Voor de locaties aan de Belgiëweg Oost
geldt dat de grond opgehoogd moet worden in verband met de buitendijkse ligging en bijbehorend
overstromingsrisico. Het is niet de verwachting dat dit tot een materieel verschil in kosten leidt
doordat de waarde van buitendijkse grond lager is dan de waarde van binnendijkse grond. Het is dus
de verwachting dat de totale kosten (buitendijkse ligging plus kosten van de ophoging) vergelijkbaar
zullen zijn aan een binnendijkse ligging.
Tevens is het niet de verwachting dat keuze van de locaties voor het converterstation tot een
verschil in kosten leidt doordat de route in beide gevallen vergelijkbaar is. In zijn algemeenheid heeft
het wel de voorkeur om de AC-route zo kort mogelijk te houden, vanwege het grotere ruimtebeslag
van een AC-tracé en het feit er met een AC-tracé meer sprake is van wederzijdse beïnvloeding. Dit
kan mogelijk leiden tot extra maatregelen, waardoor extra kosten kunnen ontstaan.

Figuur 5-7 Locaties converterstation Sloehaven in Borssele
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5.3.3 Tracéalternatief Geertruidenberg (GT-1)

Figuur 5-8 Tracéalternatief Geertruidenberg (GT-1)
Uit Figuur 5-8 blijkt dat tracéalternatief GT-1 twee varianten kent; GT-1A en GT-1B. Het
kostenvergelijk tussen deze twee varianten vindt hierna plaats.
Het verschil tussen de variant met de laagste kosten en de variant met de hoogste kosten voor het
tracéalternatief naar Geertruidenberg (GT-1) wordt veroorzaakt door de volgende elementen:
Tabel 5-6 Verschil in kosten tracéalternatief Geertruidenberg (GT-1)
Tracéalternatief Geertruidenberg (GT-1)
Extra kosten tracé op zee tussen GT-1A en GT-1B
Extra kosten landtracé naar locaties converterstation RWE-terrein (RWE
terrein Noord en Zuid)42
Totale verschil

Gedeelte van het verschil tussen de
varianten GT-1A en GT-1B
87%
13%
100%

42

In de berekening van de totalen is geen rekening gehouden met kostenonderscheid locaties converterstation (zoals
bodemsanering of afbreken fabriekshallen), omdat deze op dit moment nog niet in te schatten zijn. Het onderscheid is
toegelicht onder kop 'Locaties converterstation Geertruidenberg'.
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Tracé op zee Geertruidenberg (GT-1)
Het verschil in kosten tussen GT-1A en GT-1B voor het tracé op zee wordt voornamelijk veroorzaakt
door een verschil in verwachte baggervolumes.
Het verschil in baggervolume tussen GT-1A en GT-1B komt door de passage van het Slijkgat. Variant
GT-1B volgt namelijk de vaargeul van het Slijkgat, waardoor er veel minder gebaggerd hoeft te
worden dan bij variant GT-1A, dat een route door ondiepten ten Noorden van de vaargeul van het
Slijkgat volgt. Dit leidt tot wezenlijk andere baggervolumes, wat leidt tot substantieel hogere kosten
voor variant GT-1A ten opzichte van variant GT-1B.

Figuur 5-9 Locaties Passage Slijkgat (GT-1A door ondiepten, GT-1B door vaargeul)
Het verschil in verwachte compensatie voor zandwinning tussen GT-1A en GT-1B komt door de
verschillende gebieden waar deze tracévarianten doorheen lopen. GT-1A gaat door gebieden loopt
waar zandwinning plaatsvindt voor de tweede Maasvlakte. Het zandwinvolume voor de tweede
Maasvlakte is fors en brengt naar verwachting hogere kosten met zich mee.43

43

Over kosten compensatie zandwinning vindt in een volgende fase overleg met Rijkswaterstaat plaats.
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Aangezien GT-1A reeds duurder is dan GT-1B en compensatie zandwinning dit effect alleen maar
verder zou versterken (GT-1B loopt immers door een ander gebied, waarbij de kosten naar
verwachting lager zijn) heeft dit geen impact op het beeld van het kostenvergelijk tussen beide
varianten.
Varianten landtracé (DC en AC) Geertruidenberg (GT-1)
Het landtracé (DC en AC) naar en vanaf het RWE-terrein (locaties RWE-terrein Noord en RWE-terrein
Zuid) is duurder vanwege extra boringen (HDD's) ten opzichte van de locaties voor het
converterstation buiten het RWE-terrein (Standhazensedijk en Peuzelaar Noord). Tevens is de
tracélengte korter voor de tracés voor de locaties buiten het RWE-terrein (Standhazensedijk en
Peuzelaar Noord).
Locaties converterstation Geertruidenberg
Er zijn vier mogelijke locaties voor het converterstation onderzocht in Geertruidenberg (zie Figuur
5-10). Hiervan liggen er twee op het huidige RWE-terrein (RWE-terrein Noord en RWE-terrein Zuid)
en liggen er twee (Standhazensedijk en Peuzelaar Noord) in de polders nabij het bestaande 380kV
hoogspanningsstation.

Figuur 5-10 DC- en AC-tracés locaties converterstation in Geertruidenberg
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Voor de twee locaties op het huidige RWE-terrein geldt dat er meer extra beschermende
maatregelen noodzakelijk zijn dan voor de opties buiten het RWE-terrein om zorg te dragen dat de
geluidemissies voldoen aan de eisen. Dit verklaart voor een groot stuk de meerkosten van het
landtracé.
Voor de twee locaties op het huidige RWE-terrein geldt daarnaast dat bestaande gebouwen gesloopt
moeten worden en het zeer waarschijnlijk is dat er bodemsaneringswerkzaamheden plaats moeten
vinden. Het is de verwachting van TenneT dat het om substantiële werkzaamheden (kosten) kan
gaan. TenneT heeft niet het beleid om gronden af te nemen waarop dergelijke condities van
toepassing zijn. Op basis van de nu bekende gegevens is het niet mogelijk om een inschatting te
maken welke kosten met deze aanpassingen gemoeid zijn en wat de impact op de planning is.
Voor de twee locaties voor het converterstation buiten het RWE-terrein (Standhazensedijk en
Peuzelaar Noord) geldt dat er mogelijk een afkoop van erfpacht benodigd is en dat de bodem
opgehoogd moet worden om voldoende veiligheid te betrachten ten gevolge van
overstromingsrisico44. Voor de afkoop van de erfpacht is het op basis van de ons nu bekende
informatie niet mogelijk om een kosteninschatting te maken.
Op basis van ervaring kan TenneT wel stellen dat de twee locaties buiten het RWE-terrein
(Standhazensedijk en Peuzelaar Noord) leiden tot lagere kosten, in vergelijking met de twee locaties
op het RWE-terrein (RWE-terrein Noord en RWE-terrein Zuid). Het is de verwachting dat de sloop en
sanering tot substantieel hogere kosten leiden in vergelijking met de eventuele afkoop van erfpacht
en de ophoging van de terreinen. Tussen de beide locaties buiten het RWE-terrein (Standhazensedijk
en Peuzelaar Noord) is geen substantieel verschil in kosten.
De mogelijke meerkosten in verband met de sloop en bodemsaneringswerkzaamheden voor de twee
locaties op het RWE-terrein (RWE-terrein Noord en RWE-terrein Zuid) zouden het verschil tussen het
tracéalternatief Geertruidenberg (GT-1) in vergelijking met de tracéalternatieven Borssele
Westerschelde (BSL-1) en Borssele Veerse Meer (BSL-2) nog verder vergroten. Daarnaast is op dit
moment onvoldoende bekend wat de doorlooptijd van de sloop van de fabriekshallen en de
sanering van de gronden zou zijn. Daarom kan er afhankelijk van de doorlooptijd een planningsrisico
ontstaan.

44

Evenals bij Borssele is het de verwachting dat dit niet tot een kostenverschil leidt, omdat gronden die opgehoogd
moeten worden gemiddeld een lagere marktwaarde hebben.
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Kruisen van de Haringvlietdam
De volgende elementen zijn beschouwd, maar leiden niet tot verschillen tussen de varianten:
• Kruisen van de Haringvlietdam.
Dit is hieronder toegelicht.
Het kruisen van de Haringvlietdam kan op twee manieren:
1. Midden kruising (water naar water boring).
2. Noordelijke kruising (land tot land boring).
Het is de verwachting dat kruisen door het midden van de Haringvlietdam circa 40 miljoen euro
duurder is dan het kruisen van de Haringvlietdam via de noordzijde.

Figuur 5-11 Variant Midden (links) en Noord (rechts) kruising Haringvlietdam
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5.4 Conclusie
De onderstaande tabel geeft de meerkosten weer van de verschillende alternatieven ten opzichte
van de totale project kosten van EUR 2.096 miljoen.
Tabel 5-7 Conclusietabel thema Kosten
Meerkosten in EUR
(miljoen)
Offshore Route
Land Route
Locatie
converterstation
Verwachte
Meerkosten

Borssele Westerschelde (BSL-1)
Variant met
Variant met
laagste kosten
hoogste kosten
BSL-1A
BSL-1B
n.v.t.
n.v.t.
Belgiëweg Oost
Liechtensteinweg
180

220

Borssele Veerse Meer (BSL-2)
Variant met
Variant met
laagste kosten
hoogste kosten
BSL-2A
BSL-2B
Midden
West
Niet onder
Niet onder
scheidend
scheidend
0

20

Geertruidenberg (GT-1)
Variant met laagste
Variant met
kosten
hoogste kosten
GT-1B
GT-1A
n.v.t.
n.v.t.
Standhazensedijk /
RWE-terrein
Peuzelaar Noord
210

270

Conclusie bij een vergelijking tussen de tracéalternatieven en varianten zijn:
• Tracéalternatief Borssele Veerse Meer (BSL-2) heeft de laagste kosten.
• De geschatte kosten van het tracéalternatief Borssele Veerse Meer (BSL-2) zijn circa 180-220
miljoen euro lager dan het tracé Borssele Westerschelde45 (BSL-1).
• De geschatte kosten van het tracéalternatief Borssele Veerse Meer (BSL-2) zijn circa 210-270
miljoen euro lager dan het tracé Geertruidenberg (GT-1).
• Het risicoprofiel van de geschatte kosten voor het tracéalternatief Borssele Veerse Meer (BSL-2)
is tevens lager in vergelijking met de andere tracéalternatieven (Borssele Westerschelde BSL-1
en Geertruidenberg GT-1) vanwege lagere complexiteit (minder bagger werkzaamheden,
complexe kruisingen en NGE).
De variant van tracéalternatief Borssele Veerse Meer (BSL-2) met de laagste kosten is:
• Offshore route BSL 2A46;
• kruist de Veerse Gatdam via de Oostzijde;
• met Landtracévariant Midden;
• locatie converterstation Belgiëweg Oost (minste wederzijdse beïnvloeding).
Indien er gekozen wordt voor een gebundelde ligging dan blijft Borssele Veerse Meer (BSL-2) het
tracéalternatief met de laagste kosten. De meerkosten van de tracéalternatieven Borssele
Westerschelde (BSL-1) en Geertruidenberg (GT-1) zijn dan vergelijkbaar - circa EUR 140 miljoen - ten
opzichte van het tracéalternatief Borssele Veerse Meer (BSL-2).
Hierna zijn de samenvattende kaarten voor het thema Kosten opgenomen.

45

Kruising van de Veerse Gatdam door het midden, in plaats van aan de oostkant van de dam zou dit verschil verkleinen
tot 140 miljoen-180 miljoen.
46 Indien gekozen wordt om zandwinlocaties te vermijden heeft BSL2A variant 1 de laagste kosten. Het is de verwachting
dat het kostenvoordeel met circa EUR 10 miljoen afneemt.
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Figuur 5-12 IEA Kosten Conclusiekaart tracéalternatieven BSL-1 en BSL-2
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Figuur 5-13 IEA Kosten Conclusiekaart tracéalternatief GT-1
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6 Thema Toekomstvastheid
6.1 Aanpak thema Toekomstvastheid

Figuur 6-1 Ligging tracéalternatieven Net op zee IJmuiden Ver Alpha
Bij het thema Toekomstvastheid voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha worden drie elementen
beschreven:
1.
Toekomstvastheid van de keuze van het aansluiten van Net op zee IJmuiden Ver Alpha op
380kV-station Geertruidenberg of Borssele gezien vanuit eerdere keuzes, beleid, plannen en
akkoorden (zie paragraaf 6.2).
2.
Robuustheid van het elektrΊ̽Ίχ͋ΊχνΣ͋χ ̼ΊΖ ϭ͋ιν̽·ΊΜΜ͋Σ͇͋ ν̽͋Σ̯ιΊΪ͛ν ιΪΣ͇Ϊ ·ϭι̯̯ͽ Σ̯̯ι͛ ͋Σ
·̯̯Σ̼Ϊ͇ van͛ elektriciteit in de regio Geertruidenberg en regio Borssele (netstrategie, zie
paragraaf 6.3).
3.
Welke ruimte is er naast en door het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha voor:
a. toekomstige duurzame energieontwikkelingen (zie paragraaf 6.3);
b. toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen (zie paragraaf 6.4).
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Dit wordt kwalitatief beschreven en waar mogelijk specifiek gemaakt voor de verschillende
tracéalternatieven (zie Figuur 6-1) en locaties voor het converterstation. Bijvoorbeeld: de groei van
de elektriciteitsvraag in de regio Borssele is van toepassing op alle tracéalternatieven Borssele via
het Veerse Meer en de Westerschelde en dus niet onderscheidend voor deze tracéalternatieven.
Een toekomstige ruimtelijke ontwikkeling rondom het Veerse Meer is alleen van toepassing op een
specifiek tracéalternatief of op een specifieke locatie voor het converterstation die gebruik maakt
van dezelfde ruimte.

6.2 Context
Met Net op zee IJmuiden Ver Alpha wordt 2.000 MW windenergie via het 380kV-station
Geertruidenberg of via het 380kV-station Borssele op het landelijk hoogspanningsnet aangesloten.
De invloed van eerdere keuzes, beleid, plannen en akkoorden is in onderstaande figuur schematisch
aangegeven. In de daarna volgende paragrafen, is een meer uitgebreide beschrijving opgenomen per
studie, beleid, plan of akkoord.

Figuur 6-2 Schematische weergave invloed context

6.2.1 Verkenning aanlanding netten op zee 2030 en Kamerbrief update Routekaart 2030
EΊΣ͇ 2018 Ίν ͇͋ ̯͕Ϯ͋ͽΊΣͽνΣΪχΊχΊ͋ ·Π͋ιΙ͋ΣΣΊΣͽ ̯̯ΣΜ̯Σ͇ΊΣͽ Σ͋χχ͋Σ Ϊζ Ϲ͋͋ 2030͛ ϭ͋ιν̽·͋Σ͋Σ Ϯ̯̯ιΊΣ
onderzocht is waar de windenergiegebieden47 uit de Routekaart 2030 aangesloten kunnen worden.48
Net op zee IJmuiden Ver Alpha is onderdeel van deze Routekaart 2030. In de verkenning is
onderzocht op welke wijze windenergiegebied IJmuiden Ver (zowel deel Alpha als Beta) aangesloten
47

De Routekaart 2030 gaat over de windenergiegebieden Hollandse Kust (west), Ten noorden van de Waddeneilanden en
IJmuiden Ver.
48 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/27/kamerbrief-routekaart-windenergie-op-zee-2030
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kan worden op het landelijke hoogspanningsnet. Hierbij is gekeken naar mogelijke routes voor
conventionele49 gelijkstroomverbindingen naar de 380kV-stations Wateringen, Bleiswijk, Vijfhuizen,
Lelystad, Ens, Simonshaven, Maasvlakte, Geertruidenberg, Rilland en Borssele. De χ·̯͋͛ν Milieu,
Omgeving, Techniek, Kosten en Toekomstvastheid zijn hierbij onderzocht.
Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheden voor het afvoeren van de windenergie op nietconventionele wijze zoals het omzetten van de windenergie in waterstof op zee of land. De conclusie
(eind 2018) uit de bovengenoemde verkenning luidt dat de productie van waterstof voor de afvoer
van de opgewekte windenergie op zee (o.a. vanuit windenergiegebied IJmuiden Ver) op dat moment
geen realistische optie was. Dit vanwege de stand van zaken dat elektrolysetechnieken op
grootschalig niveau nog niet voldoende ontwikkeld zijn om in de RCR-procedures voor IJmuiden Ver
in te brengen als economisch interessant alternatief: het is nog te duur / niet kosteneffectief.50
De uitgangspunten die het Ministerie van EZK destijds heeft gehanteerd bij het afwegen van de
(conventionele) opties zijn:
• Allereerst wordt ingezet op het zoveel mogelijk benutten van het bestaande elektriciteitsnet
(dit is doelmatig en heeft de kleinste ruimtelijke impact).
• Vervolgens wordt waar mogelijk ingezet op het aansluiten in de buurt van de kust gelegen
industriële clusters. Zo worden aanbod en vraag aan elkaar gekoppeld en transport van
elektriciteit geminimaliseerd.
• Als derde is gekeken naar sterk onderscheidende effecten tussen de verschillende opties,
met name rond th̯͋͛ν χechniek, milieu en het voorkomen van hinder voor de omgeving.
Voor Net op zee IJmuiden Ver is uit de Verkenning het volgende naar voren gekomen:
• Bij de beoordeling van Net op zee IJmuiden Ver zijn in de eerste fase (grove zeef) geen
effecten geïnventariseerd die ertoe leiden dat een tracéoptie op voorhand helemaal niet
mogelijk is.
• Hoewel dit vanuit Net op zee IJmuiden Ver gaat om de langste tracés, is vanuit nettechniek
tenminste één zuidelijke verbinding (Borssele, Rilland of Geertruidenberg) nodig.
• Tracéopties naar Geertruidenberg over land kennen zwaarwegende effecten vanwege
bevolkingskernen, zettingsgevoelige gebieden en natuur; hetzelfde geldt voor Wateringen,
Vijfhuizen en Bleiswijk; Lelystad en Ens kennen zwaarwegende effecten vanuit omgeving en
milieu (lange doorkruising over land en Marsdiep). Om deze reden zijn al deze tracéopties
niet verder uitgewerkt.
• Daarbij speelt ook mee dat toekomstige, nieuw aan te wijzen windenergiegebieden altijd ten
westen en/of noorden van IJmuiden Ver en Ten noorden van de Waddeneilanden liggen. Dit
maakt aansluitingen in Zuid-Holland en Zeeland/Brabant binnen het kader van de
verkenning meer toekomstvast dan aansluiting in Noord-Holland/Flevoland (vrijhouden
aansluitcapaciteit).
• Voor de tracéopties naar Maasvlakte, Geertruidenberg (door het Haringvliet), Borssele (door
het Veerse Meer en Westerschelde), Rilland (over land en door de Oosterschelde) en
Simonshaven (over land en door het Haringvliet) is in de verkenning een nadere
effectbepaling gedaan.

49

Met conventioneel wordt bedoeld aansluiting van windturbines op platform waarna de elektriciteit via (ondergrondse)
kabels naar een converterstation op land wordt vervoerd, waar de stroom wordt omgezet in 380 kV en vanaf daar naar het
380kV-station wordt gebracht.
50 Conform de Kamerbrief worden de waterstofontwikkelingen op de voet gevolgd.
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•

•

De tracéopties naar Rilland en Simonshaven die relatief lang over land gaan hebben een
relatief minder goede beoordeling omdat er hinder voor de bebouwde omgeving en
mogelijk verzilting optreedt door aanleg van het kabeltracé.
Voor 380kV-stations Simonshaven en Geertruidenberg51 geldt dat er waarschijnlijk
agrarische gronden moeten worden gebruikt voor een nieuw converterstation, er verspreide
woonbebouwing in de nabijheid ligt en ook spelen er ruimtelijke initiatieven. De andere
stations kennen relatief minder potentiële belemmeringen. De 380kV-stations Maasvlakte
en Borssele liggen op bestaand industrieterrein en een converterstation is daardoor relatief
makkelijk in het bestaande gebied in te passen. De vraag naar kavels is echter hoog op deze
industrieterreinen, waardoor het de vraag is of er nog ruimte beschikbaar is voor een
converterstation.

Uit de verkenning52 volgt dat de meest kansrijke tracéopties voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha
Geertruidenberg via het Haringvliet, Rilland door de Oosterschelde en Borssele via het Veerse Meer
of via de Westerschelde zijn.53 Op basis van de nadere effectbepaling is door het Ministerie van EZK
voorgesteld om tracés naar Geertruidenberg en Rilland die over land gaan (dus niet de tracés die
͇ΪΪι ·Ϯ̯χ͋ι͛ ͽ̯̯Σ) verder buiten beschouwing te laten. Deze tracés bleken relatief grotere effecten
te hebben door onder meer aanwezige bebouwing en grote kans op verzilting.
De Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) heeft een positief advies gegeven
over de verkenning en de verkenning is afgerond met een bestuurlijk overleg op 5 december 2018.54
Op 5 april 2019 is er een Kamerbrief verschenen over de voortgang van de Routekaart 203055,
waarin de keuzes voor te onderzoeken aansluitpunten op basis van deze verkenning en het
bestuurlijk overleg daarover zijn opgenomen. Hierin is aangegeven dat er gekozen is om de 2.000
MW van IJmuiden Ver Alpha aan te sluiten op hoogspanningsstation Borssele (via de Westerschelde
of het Veerse Meer), Rilland (via de Oosterschelde) of Geertruidenberg (via het Haringvliet, Hollands
Diep en Amer) en deze opties verder mee te nemen in de Rijkscoördinatieregeling (RCR)-procedure.

6.2.2 Groei windenergie op zee voor en na 2030
Op 28 juni 2019 is het Klimaatakkoord verschenen.56 Hierin is een omvangrijk samenhangend pakket
gepresenteerd waarmee Nederland in 2030 de uitstoot van CO2 met ten minste 49% kan
terugdringen. Het Klimaatakkoord stelt:
͞Voor de realisatie van de klimaatdoelen van 2030 en 2050 zien we een groot potentieel voor
windenergie op zee (WOZ). Daarom willen we voortvarend werken aan verdere uitrol in de komende
decennia. Zeker in combinatie met elektrificatie van de industrie, met name in de kustzone, is WOZ in
potentie de grootste toekomstige groene krachtbron voor de Nederlandse economie en samenleving.
Voor de periode tot en met 2030 wordt ten minste de staande Routekaart WOZ 2030 gerealiseerd.

51

Ten tijde van de Verkenning waren de locaties op het RWE-terrein nog niet in beeld als mogelijkheid voor locatie voor
een converterstation.
52 Zie samenvatting Verkenning aanlanding netten op zee:
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/02/2019%20Afwegingsnotitie%20VANOZ%20-%20SAMENVATTING.pdf
53 Voor Net op zee IJmuiden Ver Beta zijn de meest kansrijke opties Maasvlakte en Simonshaven via het Haringvliet.
54 Het volledige verslag van het bestuurlijk overleg is te raadplegen via deze link:
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/02/DOMUS-19048194-v1
besluitenlijst_BO_VANOZ_5_december_2018_incl_hamerpunten.pdf
55 Kamerbrief voortgang uitvoering Routekaart windenergie op zee, 5 april 2019, DGETM / 18276832.
56 Zie: https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord
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Onder voorwaarden, zoals voldoende ruimte voor natuur en visserij alsmede goede bestuurlijke
afspraken over de ruimtelijke ordening, zijn meer windparken op zee voor 2030 mogelijk. Dat kan
aan de orde zijn wanneer een hoger ambitieniveau in zicht is, bij meer elektrificatie en wanneer het
kabinet kiest voor het doel van 55% CO2-reductie in 2030͟΅
Indien er extra windenergie op zee voor 2030 wordt gerealiseerd, vindt dit in eerste instantie plaats
in de nog beschikbare ruimte in de al aangewezen windenergiegebieden Hollandse Kust (west),
IJmuiden Ver57, Hollandse Kust (zuidwest) en Hollandse Kust (noordwest). Alles bij elkaar bieden de
nog onbenutte (delen van) windenergiegebieden ruimte voor nog eens circa 5,8 GW aan
windenergie. In aanvulling op de nog beschikbare ruimte in al aangewezen windenergiegebieden
heeft het kabinet zich voorgenomen om aanvullende windenergiegebieden te zoeken en aan te
wijzen in het Programma Noordzee 2022-2027, als onderdeel van het Nationaal Waterprogramma
2022-2027, dat eind 2021 zal worden vastgesteld (zie ook alinea Nationaal Waterprogramma
Noordzee 2022-2027 verderop).
ζ 11 ͇̼͋̽͋͋ι 2019 Ίν ·͋χ ϭΪΪινχ͋Μ ϭΪΪι ͋͋Σ EϢιΪζ͋ν͋ ·Gι͋͋Σ D̯͋Μ͛ ͽ͋ζι͋ν͋Σχ͋͋ι͇ Ϯ̯̯ιΊΣ
kortgezegd de plannen staan om Europa in 2050 het eerste energie-neutrale continent van de
wereld te maken. Windenergie op zee zal hierin een belangrijke factor zijn.
Tot 2050 zullen nog veel fossiele energiebronnen vervangen moeten worden door hernieuwbare.
Windenergie op zee kan ingezet worden voor:
• Elektrificatie: naar verwachting gaat steeds vaker elektriciteit in plaats van fossiele
brandstoffen (zoals gas en olie) gebruikt worden voor huishoudens, industrie en vervoer.
• Groene waterstof58: een deel van de fossiele brandstoffen kan en gaat waarschijnlijk steeds
vaker vervangen worden door waterstof. Kortom ͋ι ΜΊͽχ ͋͋Σ ·Ϯ̯χ͋ινχΪ͕͋̽ΪΣΪΊ͋͛ ̯̯Σ ͇͋
horizon. Om die waterstofeconomie echt te krijgen, moet de vraag naar waterstof groeien.
Dit is onder andere afhankelijk van het klimaatbeleid voor de industrie en mobiliteit.
Bij de verdere doorgroei van windenergie op zee na 2030 dient rekening te worden gehouden met
waterstof als te transporteren energiedrager. Na 2030 staan de windparken waarschijnlijk op nog
verdere afstand van de kust. Ook zullen de technieken voor elektrolyse op zee wellicht verder
ontwikkeld zijn en de transportvoordelen in gasvorm boven elektriciteit groter zijn. Als dit inderdaad
zo is, dan zal de optie om windenergie op zee in waterstof om te zetten (en als zodanig te
transporteren) kansrijker zijn.
Hoewel er nog niets vaststaat, is het waarschijnlijk dat er ook na 2030 nieuwe windparken op zee
komen. De verdere groei van windenergie op zee na 2030 wordt vooral voorzien in gebieden die nog
moeten worden aangewezen. Naar verwachting zal de Rijksoverheid in 2021 nieuwe
windenergiegebieden aanwijzen voor een eventuele doorgroei van windparken op zee. Het tempo
waarin er nieuwe windparken op zee bijkomen, en hoeveel vermogen die gezamenlijk hebben, zal
mede afhangen van de snelheid waarmee er extra vraag naar windenergie op zee ontstaat.
Hieronder wordt een aantal studies, ideeën en plannen in ontwikkeling genoemd waarmee
(momenteel) richting wordt gegeven aan het bovenstaande.

57

Niet het zuidelijke deel van IJmuiden Ver omdat dit waarschijnlijk wordt aangewezen als Natura 2000-gebied.
Waterstof is te maken met elektrolyse. Als daarvoor duurzame elektriciteit – bijvoorbeeld van windparken op zee –
gebruikt wordt, is er sprake vaΣ ·ͽιΪ͋Σ͋ Ϯ̯χ͋ινχΪ͕͛΅
58

Net op zee IJmuiden Ver Alpha - Integrale Effectenanalyse – Definitief

233

Studie de toekomst van de Noordzee
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in 2018 in de studie ·͇e toekomst van de Noordzee͛ ϭΊ͋ι
ν̽͋Σ̯ιΊΪ͛ν Ϊζͽ͋νχ͋Μ͇ Ϯ̯̯ιΊΣ ·͋χ χΪχ̯Μ͋ ϭ͋ιΪͽ͋Σ ϭ̯Σ ϮΊΣ͇͋Σ͋ιͽΊ͋ Ϊζ Ϲ͋͋ ΊΣ 2050 ϭ̯ιΊ͋͋ιχ ϭ̯Σ 12
GW (wat met de plannen tot en met 2030 al bijna is bereikt) tot 60 GW.59
Ontwerp NOVI (juni 2019)
De Nationale omgevingsvisie (NOVI) komt voort uit de Omgevingswet, waarvan de inwerkingtreding
op een nog nader te bepalen moment zal plaatsvinden. De ontwerp NOVI heeft drie
afwegingsprincipes:
a.
Combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies;
b.
kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal;
c.
afwentelen wordt voorkomen.
Daaruit vloeien vier ruimtelijke principes voort die zijn verankerd in het Klimaatakkoord:
1.
Streef naar zuinig en (zoveel mogelijk) meervoudig ruimtegebruik;
2.
breng vraag naar en aanbod van hernieuwbaar opgewekte elektriciteit zoveel
mogelijk dicht bij elkaar;
3.
combineer opgaven en ga indien nodig over tot uitruilen en herbestemmen;
4.
sluit zo goed mogelijk aan bij gebieds-specifieke ruimtelijke kwaliteit.
Uitgangspunt in de nieuwe aanpak is dat ingrepen in de leefomgeving niet los van elkaar
plaatsvinden, maar in samenhang. Zo kan in gebieden gekomen worden tot betere, meer
geïntegreerde keuzes. Er is een beleidsopgave om op de Noordzee meer windmolens te plaatsen.
Dat kan alleen als er goede afspraken zijn met andere gebruikers.
Ook moeten keuzes gemaakt worden over de plekken waar de opgewekte windenergie aan land
komt. Het is efficiënt om dit te doen nabij locaties met een grote vraag naar elektriciteit, dan wordt
transport van elektriciteit geminimaliseerd. De haven- en industriegebieden aan de kust, zoals de
Eemshaven, het Noordzeekanaalgebied, de Rijnmond en Vlissingen/Terneuzen, zijn belangrijke
aanlandingspunten voor duurzame energie die op zee is opgewekt. In deze gebieden wordt actief
ruimte geboden aan (nieuwe) energie-intensieve industrie. Zo wordt voorkomen dat ondergrondse
kabels die op het land aankomen soms ver landinwaarts op hoogspanningsstations moeten worden
aangesloten.
Een ander voordeel is dat juist op deze energie-intensieve clusters de urgentie voor een duurzame,
circulaire transitie het grootst is. De combinatie met aanlanding van wind op zee kan dat proces
versnellen, met aanvullend kansen voor benutting van reststoffen (onder andere warmte) voor de
omgeving. In de ontwerp NOVI wordt ook genoemd dat wanneer er ergens aangeland is, dat in de
nabijheid daarvan industrie zich moet gaan concentreren. Dit is echter altijd maatwerk (zie het
tweede afwegings- en vierde ruimtelijke principe m.b.t. gebiedskenmerken hierboven).
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Januari 2018, zie https://www.pbl.nl/publicaties/de-toekomst-van-de-noordzee
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Nationaal Waterprogramma Noordzee 2022-2027 (concept november 2019)
De windenergiegebieden op zee die in het Nationaal Waterplan 2016-2021 staan, bieden nog ruimte
voor eventuele nieuwe windparken. Daarnaast zal de Rijksoverheid de komende jaren waarschijnlijk
nieuwe windenergiegebieden op zee zoeken en aanwijzen. Over de precieze locaties van nieuwe
windenergiegebieden op zee moeten in de komende jaren afspraken komen, in afstemming met
andere belanghebbenden. Naar verwachting worden eind 2021 nieuwe windenergiegebieden
aangewezen in de opvolger van het Nationaal Waterplan 2016-2021: het Nationaal
Waterprogramma Noordzee 2022-2027. In november 2019 is de concept-NRD gepubliceerd voor dit
waterprogramma.60
Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee (februari 2020)
Op 5 februari 2020 is het onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee gepresenteerd. Dit is nog niet
definitief vastgesteld. De partijen61 in dit Noordzeeoverleg hebben verkend of het mogelijk is de
gebieden Hollandse Kust (noordwest), (zuidwest) en het nog onbenutte deel van IJmuiden Ver vrij te
laten van windturbines en windparken in andere, nog aan te wijzen, gebieden op zee te realiseren.
Het benutten van deze gebieden voor windenergie kan aan de orde zijn wanneer een hoger
ambitieniveau in zicht is, bij meer elektrificatie en wanneer het kabinet kiest voor het doel van 55%
CO2-reductie in 2030 (plus-variant).
Ook na 2030 zal verdere opschaling van 20 tot 40 GW windenergie op zee plaatsvinden, onder de
voorwaarden die afgesproken zijn in het Klimaatakkoord. Het Rijk verkent de mogelijkheden om
windparken te realiseren in andere delen van de Noordzee dan het zuidelijke deel. In 2021 is er meer
zicht op de mate van elektrificatie in andere sectoren en wordt onderzocht of een opschaling van
hernieuwbare elektriciteit nodig is. Aangezien pas op zijn vroegst eind 2021 nieuwe
windenergiegebieden kunnen worden aangewezen, zijn de onbenutte bestaande
windenergiegebieden de enige manier om invulling te geven aan de eventuele opschaling volgens de
plus-variant van het Klimaatakkoord. Daarom wordt in deze akkoordtekst niet definitief afgezien van
de gebieden Hollandse Kust (noordwest), (zuidwest) en een deel van IJmuiden Ver voor windenergie
op zee.
North Sea Wind Power Hub
Al enige tijd denken deskundigen en beleidsmakers na over het (op termijn) opzetten van een
grootschalig(er) energienetwerk op de Noordzee, waarvan windparken een belangrijk onderdeel
vormen. Een dergelijk internationaal netwerk op zee kan extra kostenbesparingen met zich
meebrengen. Het vereist dan wel een verregaande afstemming tussen landen en partijen. Een
consortium van TenneT, Gasunie, het Rotterdams Havenbedrijf en het Deense Energinet heeft
hiervoor een concept ontwikkeld: de North Sea Wind Power Hub (NSWPH). Dit is een energie-eiland
of platform, aangelegd in de Noordzee ten behoeve van een duurzaam Europees
elektriciteitssysteem. Op de NSWPH worden verafgelegen grootschalige windparken verbonden. De
hub zorgt ervoor dat de windenergie via directe verbindingen naar deelnemende landen gaat (op dit
moment Nederland, Duitsland en Denemarken, maar in de toekomst wellicht ook andere landen).
De opgewekte energie wordt via kabels getransporteerd door middel van elektriciteit of (offshore)
omgezet in waterstof en als zodanig vervoerd via (gas)pijpleidingen.
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https://www.platformparticipatie.nl/binaries/NRD%20Nationaal%20Water%20Programma%202022-2027_tcm117
413721.pdf
61 Ministeries van LNV, EZK en IenW, energieorganisaties op de Noordzee (NWEA, NOGEPA, EBN, TenneT),
ϭΊνν͋ιΊΖΪιͽ̯ΣΊν̯χΊ͋ν (ΠΊνͲ͇͋ Ͳ͇͋͋ιΜ̯Σ͇ν͋ ΠΊνν͋ιν̼ΪΣ͇) ͲG͛ν (χΊ̽·χΊΣͽ ͇͋ Ͳoordzee, WWF, Greenpeace, Natuur en
Milieu, Vogelbescherming, Natuurmonumenten) en Branche Organisatie Zeehavens.
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De NSWPH kan een rol spelen bij de verdere ontwikkeling van wind op zee na 2030. Nederland
onderzoekt de mogelijkheden om het concept samen met andere Noordzeelanden verder te
verkennen en te werken aan de wettelijke randvoorwaarden die het mogelijk kunnen maken.
WindConnector voor IJmuiden Ver
Op dit moment wordt de haalbaarheid onderzocht van twee verbindingen vanaf de IJmuiden Ver
platformen naar het Verenigd Koninkrijk, één via een nabij gelegen Brits windpark en één verbinding
direct naar het Britse vasteland (''WindConnectoren''). Het uitgangspunt is dat de kabel hetzelfde
DC-spanningsniveau heeft als de Net op zee IJmuiden Ver kabels (525kV), maar de capaciteit van de
kabels naar het VK zijn nog niet bepaald omdat deze afhankelijk is van de technische keuze van het
Britse windpark en Britse regelgeving omtrent de maximale invoedingscapaciteit op het landelijk
hoogspanningsnet. Op dit moment is het ook nog onduidelijk of de WindConnector gelijktijdig of na
ingebruikname van het IJmuiden Ver systeem zal worden aangelegd. Zie verder paragraaf 6.4.2.

6.3 Regionale duurzame energie-ontwikkelingen
6.3.1 (Forse) groei elektriciteitsvraag verwacht
In het Klimaatakkoord (zie paragraaf 6.2.2) staat dat als gevolg van de toenemende elektrificatie,
een forse groei van de elektriciteitsvraag is te verwachten. Er zijn vijf grotere industrieclusters in
Nederland waar energie-intensieve bedrijvigheid is geclusterd, waaronder Rotterdam/Moerdijk en
Zeeland (Terneuzen en omstreken). Deze zijn belangrijk voor de Nederlandse economie en zijn op dit
moment belangrijke veroorzakers van broeikasgasemissies. De twaalf grote energie-intensieve
bedrijven in deze clusters zijn samen verantwoordelijk voor 60% van de CO2-uitstoot in Nederland.
De twaalf bedrijven hebben in het Klimaatakkoord een ambitie uitgesproken om hun uitstoot te
reduceren met 14,3 Mton in 2030 (ten opzichte van het basispad van PBL). Een belangrijke methode
om de emissies terug te dringen is de elektrificatie van bedrijfsprocessen, waarbij aardgas vervangen
wordt door duurzame elektriciteit, aardwarmte of groene waterstof (gemaakt met duurzaam
opgewekte elektriciteit).
Hieronder worden achtereenvolgens het Investeringsplan van TenneT en regionale ontwikkelingen
in de regio Borssele en in de regio Geertruidenberg beschreven om dit verder toe te lichten.

6.3.2 Investeringsplan TenneT 2020
Op dit moment is TenneT bezig met het opstellen van het zogenaamde Investeringsplan 2020.62
Voorheen heette dit het Kwaliteits- en capaciteitsdocument (KCD). In dit Investeringsplan wordt
aangegeven welke ontwikkelingen en daarmee gepaard gaande netinvesteringen TenneT tot 2030
ϭΪΪιϹΊ͋χ΅ Α͋Σ ̼͋·Ϊ͋ϭ͋ ϭ̯Σ ͇Ίχ ζΜ̯Σ ϮΪι͇χ Ϊζ ̼̯νΊν ϭ̯Σ ͋͋Σ ̯̯Σχ̯Μ (ͽ͋̽ΪΣνϢΜχ͋͋ι͇͋) ν̽͋Σ̯ιΊΪ͛ν ͇͋
benutting van het elektriciteitsnet doorgerekend voor de jaren 2020, 2025 en 2030.63 Hierin worden
o.a. de effecten van in uitvoering zijnde reguliere capaciteitsprojecten, de geprojecteerde groei van
wind op zee, zon op land, interconnectie met andere landen, elektrificatie van de industrie door
'power to heat' en 'power to gas' (waterstof) en de afbouw van het opwekken van elektriciteit met
gas en kolen beschouwd.
62

Op 1 mei 2020 wordt het ter consultatie aangeboden en op 1 juli 2020 wordt het definitief aan de ACM voorgelegd.
Informatie over de investeringsplannen en de meer gedetailleerde informatie over de voorziene ontwikkelingen in de
energiemarkt en de analyse gebaν͋͋ι͇ Ϊζ ν̽͋Σ̯ιΊΪ͛ν Ίν χ͋ ϭΊΣ͇͋Σ Ϊζ ͇͋ Ϯ̼͋νΊχ͋ ϭ̯Σ Α͋ΣΣ͋Α΄
https://www.tennet.eu/nl/bedrijf/publicaties/investeringsplannen/
63
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Het referentiescenario is gebaseerd op de afspraken in het Klimaatakkoord uit 2019, daarnaast zijn
twee flankerende scenario's ontwikkeld die onderscheidend zijn wat betreft hun impact op de
energie-infrastructuur. In het klimaatakkoordscenario is de groei van wind op zee uit de Routekaart
2030 opgenomen. Ook worden de opgegeven prognoses van grote industriële aangeslotenen en de
ι͋ͽΊΪΣ̯Μ͋ Σ͋χ̼͋·͋͋ι͇͋ιν ͽ̼͋ιϢΊΙχ ̼ΊΖ ͇͋ ̯Σ̯Μϴν͋ν΅ D͋Ϲ͋ ν̽͋Σ̯ιΊΪ͛ν ϹΊΖΣ ͽ͋Σ͋ιΊ͋Ι ϭΪΪι ·͋͋Μ Ͳ͇͋͋ιΜ̯Σ͇΅
Bij de doorrekening van de scenario's zijn transportcapaciteits-knelpunten gesignaleerd in het
380kV-net in zuidwest-Nederland. Dit herbevestigt de nut en noodzaak van reeds geplande
netversterkingen, waaronder het project ZuidWest380 en Beter Benutten. De realisatie van deze
projecten de komende jaren, is nodig om de groei van offshore windenergie zonder beperkingen te
kunnen faciliteren. Parallel aan de IP2020-̯Σ̯Μϴν͋ν ϹΊΖΣ ΊΣ ͇͋ ι͋ͽΊΪ͛ν ά͋͋Μ̯Σ͇ ͋Σ ι̯̼̯Σχ ·E-en
(paragraaf 6.3.3 en 6.3.4) opgesteld en is de systeemstudie Zeeland uitgevoerd (paragraaf 6.3.3). De
uitkomsten hiervan worden niet direct vertaald in concrete investeringen maar bieden een basis
voor nadere analyse van de benodigde lokale net-versterkingen.
Aansluiten op Geertruidenberg of Borssele
Op zowel het 380kV-station Geertruidenberg als het 380kV-station Borssele is fysiek ruimte (twee
veldposities) om de aansluiting van het converterstation van Net op zee IJmuiden Ver Alpha op het
betreffende hoogspanningsstation te kunnen realiseren. Er zijn enkele analyses uitgevoerd naar het
effect op de transportcapaciteit van de keuze om Net op zee IJmuiden Ver Alpha aan te sluiten op
Geertruidenberg of Borssele. Hierbij is de te verwachten netconfiguratie voor 2030 als uitgangspunt
gebruikt. Voor beide aansluitlocaties zijn loadflow-analyses uitgevoerd en is onderzocht welke
knelpunten ontstaan.64 Op de 380kV-verbinding Rilland-Geertruidenberg wordt in alle analyses een
(transportcapaciteits)-knelpunt gesignaleerd, waarvan de ernst niet significant verandert bij wijziging
van aansluitlocatie in combinatie met het toegepaste scenario (Klimaatakkoord of verdere
verduurzaming). Om dit knelpunt op te lossen is een mitigerende maatregel mogelijk, namelijk het
opwaarderen van de transportcapaciteit door toepassing van nieuwe geleiders. De keuze voor de
aansluitlocatie is daarmee niet onderscheidend wat betreft nettechnische aspecten.
Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) / Programma Energiehoofdstructuur
(PEH)
Naast bovenstaande ontwikkelingen spelen er nog twee andere ontwikkelingen die tegemoet komen
aan de wens van veel partijen om vooruit te kijken. Momenteel wordt vorm gegeven aan het
Programma Energiehoofdstructuur65. Dit programma beoogt ervoor te zorgen dat er tijdig
voldoende ruimte is voor de nationale energiehoofdstructuur op basis van een integrale afweging
ϭ̯Σ Ϊζͽ̯ϭ͋Σ ͋Σ ̼͋Μ̯Σͽ͋Σ΅ Eι ϮΪι͇χ ̼͋Ι͋Ι͋Σ Ϯ͋ΜΙ͋ ·νΣ͋ΜϮ͋ͽ͋Σ͛ ΊΣ Ͳ͇͋͋ιΜ̯Σ͇ ΣΪ͇Ίͽ ϹΊΖΣ Ϊζ ·͋χ
gebied van hoogspanning, warmte, gas en waterstof tot 2050. Daarnaast zullen er
ontwikkelingsrichtingen worden vastgelegd in de vorm van energy-hubs voor gebieden waar grote
veranderingen plaatsvinden in de vraag en aanbod van energie. Rond de zomer van 2021 wordt
hiervan een eerste schets verwacht. Het programma geeft mede richting aan de investeringsplannen
van de netbeheerders. Daarnaast is de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) in

64

De functie van het hoogspanningsnet is het op betrouwbare wijze faciliteren van door marktpartijen gewenste
leveringen en afnamen van elektrische energie. Het resultaat van deze leveringen en afnamen zijn vermogenstransporten
in het hoogspanningsnet inclusief resulterende importen en exporten. Om te bepalen of deze vermogenstransporten in de
toekomst met het huidige net zijn te realiseren worden over het algemeen netberekeningen zoals load-flow berekeningen
(bepalen van stations-spanningen en vermogensstromen) uitgevoerd.
65 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/05/20/startnotitie-programma-energiehoofdstructuur
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mei met een advies66 gekomen over de plaatsen waar infrastructuur nodig is, bezien vanuit de
toekomstige energiebehoefte van de industrie. De kabinetsreactie wordt in de zomer 2020
verwacht. Dit zijn belangrijke ontwikkelingen die bijdragen aan het in beeld brengen van de
benodigde toekomstige energie-infrastructuur.

6.3.3 Regio Borssele
Roadmap Smart Delta Resources (SDR)
Smart Delta Resources (SDR) is een initiatief van dertien energie- en grondstof intensieve bedrijven
in de regio Zeeland, westelijk Noord-Brabant en Oost-Vlaanderen (ook wel de Delta-regio genoemd).
Via SDR werken bedrijven uit de chemie-, staal-, energie- en voedselindustrie samen voor reductie
van hun energie- en grondstoffengebruik. De SDR-bedrijven hebben de handen ineengeslagen om in
2050 te komen tot een CO2-neutrale industrie. Daarvoor hebben zij een roadmap (maart 2018)67
laten ontwikkelen waarin de transitiepaden zijn gedefinieerd waarlangs de bedrijven tot een CO2
neutrale productie kunnen komen.
Deze transitie vergt een enorme inspanning van bedrijven en overheden, niet alleen voor het
aanpassen van de bestaande productieprocessen, maar ook voor de leidinginfrastructuur in
Nederland en België. Vergroening kan onder andere gerealiseerd worden met groene stroom en
groene waterstof die is geproduceerd met groene stroom. Daarnaast is het hergebruik van
koolmonoxide en kooldioxide (Carbon Capture Utilization) en de ondergrondse opslag van
laatstgenoemde (Carbon Capture Storage) van groot belang. Verregaande elektrificatie van
industriële processen kan alleen met een aanzienlijke verzwaring van het elektriciteitsnet en een
enorme uitbreiding van de productie van groene stroom. Zo is ook het gebruik van waterstof als
energiedrager, als chemicaliën en als opslagmedium voor tijdelijke stroomoverschotten of tekorten,
alleen mogelijk als er een uitgebreid leidingnet hiervoor aanwezig is. Hetzelfde geldt voor het
hergebruik en de opslag van koolstofdioxide.
Op 6 november 2019 is een wetsvoorstel inzake het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas
van grote afnemers naar de Tweede Kamer gestuurd.68 Dit wetsvoorstel houdt een verbod in op
laagcalorisch gas uit Groningen, met ingang van oktober 2022, voor bedrijven die jaarlijks meer dan
100 miljoen Nm3 laagcalorisch gas verbruiken. In de praktijk zijn dit de negen grootste afnemers,
waarvan een aantal in Zeeland gevestigd is. Het laagcalorisch gas wordt daar niet alleen gebruikt als
brandstof, maar ook als grondstof om waterstof en stikstof uit te winnen. Netbeheerder GTS krijgt
een wettelijke taak om de negen grootste afnemers op verzoek om te schakelen naar hoogcalorisch
gas. Afnemers kunnen GTS ook verzoeken om hen geheel af te sluiten.
Waterstof initiatieven SDR, waaronder locatiestudie electrolyser
Het huidig verbruik van waterstof in de Zuidwest-Delta bedraagt meer dan 520 kton per jaar; dat is
meer dan een derde deel van de huidige Nederlands waterstofbehoefte. Er is een grote groei
voorzien in behoefte naar 7 GW in 2050. Momenteel loopt er een aantal waterstof-initiatieven in de
Delta regio, dit zijn:
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/05/13/adviesrapport-taskforce-infrastructuur
klimaatakkoord-industrie
67 https://www.smartdeltaresources.com/nl/roadmap-sdr
68 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/11/06/grootste-afnemers-gaan-uiterlijk-in-2022-van-laagcalorisch
gas-af
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•

•

•
•
•

Operationele waterstofverbinding (uitwisseling van 4,5 kton per jaar) tussen Dow en Yara
sinds 2018. Dit is de eerste industriële verbinding via een bestaande Gasunieleiding in
Nederland.
1 GW verkenning: regionale verkenning naar de implementatie van grootschalige
elektrolysers op 1 GW schaal (systeemintegratie in de regio, het rapport komt in juni 2020
beschikbaar). Deelnemers zijn SDR, Dow, Yara, Zeeland Refinery, PZEM, ArcelorMIttal,
ENGIE, wind-op-zee bedrijf Ørsted en havenbedrijf North Sea Port. In de onderstaande
figuur zijn mogelijke locaties opgenomen. Diverse partijen (waaronder Zeeland Refinery en
Yara) zijn bezig met concretisering van plannen voor realisatie van elektrolysers op 100 MW
schaal mogelijk al vanaf 2023. Er is hierbij een grote behoefte aan groene elektriciteit.
Steel2Chemicals omvat de productie van synthetische nafta (Dow) op basis van CO uit
rookgassen ArcelorMittal. Grootschalige realisatie zou kunnen plaatsvinden vanaf 2025;
Grootschalige studie Clean Underground Sustainable Transport (CUST) naar
leidinginfrastructuur in het havengebied (RHDHV, september 2019)69.
De havens van Antwerpen, Rotterdam en North Sea Port hebben de status Project of
Common Interest (PCI) verkregen van de Europese Commissie voor CC(U)S70. CCS is
noodzakelijk voor de ondergrondse opslag van CO2 voor de productie van blauwe waterstof
als overgangsperiode naar voldoende beschikbaarheid van groene waterstof. Het initiatief
Porthos (Rotterdam) biedt ruimte voor CO2-opslag, maar op termijn zal meer capaciteit
benodigd zijn.

Figuur 6-3 Locaties verkenning grootschalige electrolyser
In het verlengde van het bovenstaande wordt ingezet voor de toekomst op de uitbreiding van het
waterstof en CO2 netwerk en het gereedmaken van de regio voor grootschalige import van (groene)
waterstof via havengebied North Sea Port (hub).

69

https://www.northseaport.com/file/download/17117/A3D753833E8D15E193ED132D883B922C
CO2-afvang en -opslag (internationaal afgekort met CCS van carbon capture and storage), ook wel koolstofcaptatie
genoemd, is het afvangen en ondergronds opslaan van kooldioxidegas dat vrijkomt bij de verbranding van (fossiele)
brandstoffen.
70
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Regionale energiestrategie (RES) Zeeland
In maart 2020 is de Regionale energiestrategie (RES) Zeeland 1.0 verschenen. Hierin staat welke
zoekgebieden geschikt zijn voor opwek van zon en/of wind. Ook staat in de RES welke infrastructuur
nodig is om het opwekvermogen aan het net te koppelen en wat daarvan de consequenties zijn. De
RES is het resultaat van overleg aan drie sectortafels: Gebouwde Omgeving, Elektriciteit en
Mobiliteit:
• Gebouwde omgeving: ambitie is om ruim 100 kton CO2 in de gebouwde omgeving
(woningen en utiliteitsbouw) te reduceren in 2030. Deze ambitie is direct afgeleid van de
landelijke ambitie van 3,4 Mton CO2-reductie in de totale Nederlandse gebouwde omgeving.
• Elektriciteit: de ambitie is om in 2030 tenminste 11 PJ (petajoule) aan opwekking
hernieuwbare energie te realiseren. Dit wordt een combinatie van zon, wind en energie uit
water. Het doel staat ongeveer gelijk aan 1/12 deel van de landelijke doelstelling en komt
ook overeen met het huidige totale elektriciteitsverbruik in Zeeland.
• Mobiliteit: de ambitie in Zeeland is 49% CO2-reductie wat een opgave betekent van minimaal
1.029 Kton CO2 besparing in 2030.
Elektriciteitsnet
In de RES staat het volgende over het eleΙχιΊ̽Ίχ͋ΊχνΣ͋χ΄ ͇͋͞ ·ϢΊ͇Ίͽ͋ ̼͋ν̽·ΊΙ̼̯ι͋ ̯̽ζ̯̽Ίχ͋Ίχ ϭΪΪι
invoeding van hernieuwbare elektriciteit in het elektriciteitsnet is ongeveer 400 MW. We anticiperen
een groei van 1000 MW opgesteld vermogen aan zon en wind als onderdeel van de ambitie van de
RES. Daar moet het Zeeuwse netwerk op voorbereid worden. De komende 10 jaar zal de capaciteit
voor invoeding in het elektriciteitsnet dus met 60 MW per jaar moeten toenemen. Onderdeel van de
Zeeuwse RES is een systeemstudie, die samen met TenneT en Gasunie is uitgevoerd. Hieruit blijkt
dat er veel investeringen nodig zijn in het laagspanningsnet in wijken en straten. Netbeheerder
Enduris staat hiervoor aan de lat. Daarnaast zijn er ook knelpunten in het hoogspanningsnet van
TenneT te verwachten. Het ontbreekt bijvoorbeeld aan een 380kV-aansluiting in de Zeeuws-Vlaamse
Kanaalzone om in grootschalige elektrificatie en elektrolyse te voorzien. Elektrificatie in de industrie
in Sas van Gent kan al voor 2030 tot knelpunten leiden in het midden- en laagspanningsnet. Ook is
het belangrijk dat snel onderzoeken starten naar grote ingrepen, zoals een interconnectie met België
in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone en verzwaring van de 150 kV-verbinding onder de Westerschelde.
Tot slot zal er rond 2030 gezien de huidige gasleidingen een buis te weinig liggen in zowel ZuidBeveland als Zeeuws-ΠΜ̯̯Σ͇͋ι͋Σ΅͟
Systeemstudie Zeeland
De provincie Zeeland heeft samen met Enduris, Gasunie, SDR, TenneT en de VZG (Vereniging van
Zeeuwse Gemeenten) een systeemstudie begeleid naar de impact van de energietransitie op de
energie-infrastructuur (elektriciteit, gas en warmte).71 Dit is gedaan om te weten te komen of alle
doelstellingen en plannen uit de Zeeuwse RES, het landelijke Klimaatakkoord en de roadmap van
Smart Delta Resources haalbaar zijn. Er zijn vier verschillende (uiterste) ν̽͋Σ̯ιΊΪ͛ν ϭ̯Σ ϭι̯̯ͽ ͋Σ
aanbod van energie voor 2030 ͋Σ 2050 Ϯ̯̯ιΊΣ ͇͋ ₂-reductiedoelstellingen op verschillende
manieren worden gerealiseerd. De verwachting is dat de vraag naar elektriciteit in Zeeland sterk zal
toenemen, als gevolg van elektrificatie van mobiliteit, verwarming en grotendeels de industrie. Nu is
die vraag in Zeeland ongeveer 14 PJ, maar in 2030 zal dit, afhankelijk van het scenario, ergens tussen
de 16 PJ en 24 PJ liggen, en in 2050 tussen de 23 PJ en 40 PJ. Ook de vraag naar waterstof zal
toenemen: het huidige verbruik van 48 PJ als grondstof voor de industrie, kan oplopen naar zo'n 83
71

Zie persbericht: https://www.zeeland.nl/actueel/systeemstudie-helpt-zeeland-de-energietransitie en zie rapport:
https://ce.nl/publicaties/2435/systeemstudie-energie-infrastructuur-zeeland
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PJ in 2050. Uit de studie komt naar voren dat de toenemende vraag naar elektriciteit op
verschillende plekken in het elektriciteitssysteem als voor 2030 voor problemen kan zorgen als er
niet tijdig verzwaard wordt. De huidige (gas)buisleidingen bieden voldoende capaciteit voor
transport van methaan, waterstof en CO2 in 2050, echter in de periode rond 2030 kan niet in alle
ν̽͋Σ̯ιΊΪ͛ν χ͋ͽ͋ΜΊΖΙ͋ιχΊΖ͇ ·͋χ ͽ͋Ϯ͋Σνχ͋ χι̯ΣνζΪιχ ϭ̯Σ Ϯ̯χ͋ινχΪ͕ ͋Σ 2 plaatsvinden met de
bestaande infrastructuur.

6.3.4 Regio Geertruidenberg
Regionale energiestrategie (RES) West-Brabant
Op dit moment wordt nog gewerkt aan het Regionale energiestrategie (RES) regio West-Brabant.
Hierbij maken 16 gemeenten, twee waterschappen, de provincie en Enexis afspraken over het
opwekken van duurzame elektriciteit in 2030, de warmtevoorziening van de gebouwde omgeving en
de ontwikkeling van de regionale energie-infrastructuur in de regio West-Brabant. In het voorjaar
van 2020 wordt een concept RES en in maart 2021 wordt de definitieve RES, genaamd RES 1.0,
verwacht.
͜Σ ͇͋ ΪΣχΪϢι͋ΣΣΪχΊχΊ͋ ·ΣϹ͋ ΣΊ͋ϢϮ͋ ͋Σ͋ιͽΊ͋ ΊΣ 2030͛ (17 Ζ̯ΣϢ̯ιΊ 2020 ·E Ρ͋νχ-Brabant)72 staat
dat de gezamenlijke overheden in de regio West-Brabant in 2030 2,0 TWh duurzaam willen
opwekken met grootschalige wind- en zonne-energie en 0,2 TWh met innovatieve technieken. De
verwachting is dat ze in 2050 ongeveer 5,8 TWh aan warmte verbruiken in de gebouwde omgeving.
Voor het grootste deel, 5,5 TWh, moeten nog duurzame alternatieven worden gevonden. Hiervoor
gaat een MKBA uitgevoerd worden die inzicht moet geven in de haalbaarheid van groot- en
kleinschalige warmteoplossingen in de regio, inclusief warmte uit Moerdijk en de toekomst van het
Amernet.
De verduurzaming van de energiehuishouding vergt ook aanpassingen aan het elektriciteitsnet. De
overheden en Enexis gaan daarom keuzes voor locaties voor grootschalige energieopwekking en
voor versterking van het regionale net beter op elkaar afstemmen. Het bestaande elektriciteitsnet
ontsluit het grootste deel van de regio goed. De groei van de vraag en het aanbod van elektriciteit,
onder andere door de bouw van grotere wind- en zonprojecten, vergt niettemin lokale
netaanpassingen. Deze aanpassingen zijn voor de groei in de periode tot 2030 naar verwachting op
tijd te realiseren. Dat geldt ook voor eventuele grotere aanpassingen, zoals de realisatie van extra
stations in de buurt van Bergen op Zoom en Geertruidenberg, die na 2030 noodzakelijk kunnen
worden. Dat is de voorlopige conclusie uit een eerste analyse van de gevolgen van de projecten en
plannen uit deze RES voor het elektriciteitsnet (Enexis, 2020).
Regionale energie- en klimaatstrategie strategie (REKS) Hart van Brabant
In de regio Hart van Brabant wordt gewerkt aan het opstellen van een Regionale energie en
klimaatstrategie (REKS). In maart 2020 is er een concept REKS-bod verschenen waarin negen
gemeenten, twee waterschappen, de provincie en maatschappelijke partners de regionale vertaling
hebben gemaakt van de afspraken uit het Klimaatakkoord. De focus ligt op duurzame
elektriciteitsopwekking en verduurzaming van de gebouwde omgeving. In het kader van de REKS is
͋͋Σ ·ι͋ͽΊΪΣ̯Μ͋ νχιϢ̽χϢϢι Ϯ̯ιχ͋͛ ϢΊχͽ͋Ϯ͋ιΙχ Ϯ̯̯ιΊΣ ΪζΜΪννΊΣͽ͋Σ worden gezocht om aan
toekomstige vraag (8.423 TJ = terrajoule) te voldoen. Een substantieel deel van de vraag komt vanuit
de gemeente Tilburg. Er zijn ϭ͋ιν̽·ΊΜΜ͋Σ͇͋ ν̽͋Σ̯ιΊΪ͛ν ͋Σ ΪζΜΪννΊΣͽνιΊ̽·χΊΣͽ͋Σ ϭ͋ιΙ͋Σ͇ Ϯ̯̯ιΊΣ ͇͋
Amer (zowel warmte als biomassa) een belangrijke rol speelt. In het concept REKS-bod is tevens

72

https://www.regionale-energiestrategie.nl/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1594025
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gekeken naar de gevolgen van de energietransitie voor de energie-infrastructuur. Hierbij ontstaan bij
een aantal hoogspannings- en middenspanningstations in de looptijd naar 2030 knelpunten, voor
het precieze beeld is er de komende maanden een verdiepingsslag nodig.
Warmtenet
Momenteel zijn 40.000 woningen en 300 bedrijven in Tilburg en Breda aangesloten op het
warmtenet dat ontspringt bij de Amercentrale in Geertruidenberg. Op korte termijn sluiten de
gemeenten Tilburg en Breda bovendien contracten af om nog eens 30.000 woningen aan te sluiten
op dit warmtenet. Tevens komt een kwart van de warmte terecht bij het glastuinbouwgebied
Plukmade in gemeente Drimmelen. De toekomst van het warmtenet staat gelijktijdig echter onder
druk, omdat de Amercentrale 100% van deze warmte levert. Daarbij is momenteel 50% van de
warmte afkomstig van kolen en 50% van biomassa. Het aandeel kolen moet worden uitgefaseerd en
vervangen worden door een steeds groter aandeel biomassa. De gemeenteraad van Tilburg heeft
uitgesproken dat ze (liever) geen biomassa als bron willen. Daardoor komt er druk te staan op de
toekomstvastheid van het warmtenet. Dat maakt de interesse in de komst van 2 GW-verbinding met
windenergie naar het Amergebied groter. De gemeente Tilburg is voornemens een propositie op te
stellen over een aanlanding van Net op zee IJmuiden Ver Alpha verbinding in Geertruidenberg. De
voornaamste reden waarom zij de verbinding graag daarheen zouden willen hebben, is de
toekomstige warmtevraag van het warmtenet. Deze warmte zou dan met name komen van een nog
te realiseren waterstoffabriek op het RWE-terrein in Geertruidenberg.
Amercentrale en Amergebied
Toekomstperspectieven Amergebied (oktober 2018)
In oktober 2018 hebben de gemeente Geertruidenberg, Regio West-Brabant, provincie NoordBrabant, innogy en RWE mogelijke perspectieven gepresenteerd op de toekomst van
de Amercentrale en het omliggende Amergebied. HΊ͋ι̼ΊΖ ϹΊΖΣ ϭ͋ιν̽·ΊΜΜ͋Σ͇͋ ν̽͋Σ̯ιΊΪ͛ν ͽ͋ζι͋ν͋Σχ͋͋ι͇΅
Het rapport geeft aan dat de energietransitie gezien kan worden als een nieuwe grote transitie die
van invloed zal zijn op het landschap. Het rapport geeft aan dat het vooralsnog zeer onwaarschijnlijk
lijkt dat het Amergebied niet een fundamentele rol blijft vervullen in de Nederlandse energieinfrastructuur. Onder meer de omschakeling van de Amercentrale naar meer duurzame productie
(biomassa) biedt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. De voornaamste conclusie uit deze verkenning
is dat er veel mogelijk lijkt voor het Amergebied. Daarbij wordt ingezet op de combinatie van
energievoorziening, economie en recreatie en natuur.
Atelier Amercentrale (januari 2020)
Uit het atelier van 24 januari 2020 is naar voren gekomen dat RWE en Ennatuurlijk hoge ambities
hebben als het om vergroening gaat. Daarnaast zit er in de regio nog veel meer industrie die gaat
vergroenen (o.a. Shell Moerdijk), waardoor de vraag naar elektriciteit vermoedelijk zal toenemen.
De toekomstige vraag is (nog) niet inzichtelijk, er zijn wel diverse ontwikkelingen geschetst in het
atelier:
• Ligging van Geertruidenberg in de buurt van belangrijke buisleidingenstraat, waardoor
waterstof geproduceerd in deze regio afgevoerd zou kunnen worden naar andere gebieden.
• Demografische groei: Breda, Tilburg en de regio West Brabant zijn groeiregio's, dit zorgt ook
voor toename van elektriciteitsverbruik in de toekomst.
• Vergroening logistieke sector: Regio West Brabant is een belangrijk wegenknooppunt met
veel transportbedrijven die allemaal zullen moeten verduurzamen.
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•

•
•

Vergroening van de scheepvaart (richting Duitsland): De haven op het RWE-terrein zou
kunnen dienen als een belangrijk oplaad-/tankpunt voor binnenvaartschepen waar ze
waterstof zouden kunnen 'tanken' en/of batterijen kunnen opladen en/of inwisselen.
Elektrische boilers op het RWE-terrein die ingezet zouden kunnen worden om fluctuaties op
het net te balanceren en zo congestiemanagement te leveren.
Veel kleine industrie en bedrijven verspreid door de hele regio die allen de nodige
maatregelen moeten nemen om te verduurzamen / mee te gaan in de energietransitie.

Voor het RWE-terrein geldt dat er plannen zijn voor een waterstoffabriek van ongeveer 200 MW
waarvan de restwarmte gebruikt kan worden om het warmtenet te voeden. Er is aan TenneT
gevraagd of de 11 MW restwarmte van converterstation hierbij gebruikt kan worden, dit is echter
geen substantiële bijdrage aan de totale vraag van het warmtenet. Ook heeft TenneT aangegeven
dat er geen directe koppeling komt tussen het converterstation en een waterstoffabriek. Beide
installaties zullen via een verbinding met het 380kV-station aangesloten worden op het landelijk
hoogspanningsnet. Dit gebeurt ook indien tracéalternatief GT-1 het voorkeursalternatief wordt.
Bidbook “Unique Selling Points aanlanding wind van zee Geertruidenberg. Geertruidenberg:
Energiehub 21e eeuw” (26 maart 2020)
Het bidbook is opgesteld als motivatie vanuit de regio waarom de aanlanding van 2 GW windenergie
van IJmuiden Ver Alpha in Geertruidenberg een toekomstvaste keuze zou kunnen zijn. Het bidbook
omvat trends in de regio Geertruidenberg-Moerdijk, met een straal van 40 km er omheen. Dit
beslaat globaal de RES-ι͋ͽΊΪ͛ν Ρ͋νχ-Brabant, Hart van Brabant en Drechtsteden (zie hierboven).
Er wordt gesteld dat Geertruidenberg reeds een belangrijk en bestaand groot knooppunt van
transport van elektriciteit is en de toe te voeren elektriciteit van zee ook direct verder
getransporteerd kan worden zonder aanpassingen aan het netwerk uit te hoeven voeren. Daarnaast
wordt gesteld dat de diversiteit aan functies en ontwikkelingen in de regio rondom Geertruidenberg,
waarbij de omschakeling naar duurzame energie een belangrijk aandachtspunt is, maakt dat de
afname van elektriciteit in de nabije omgeving van het aanlandingspunt kan worden gegarandeerd.
Het gaat om een combinatie van de aanwezigheid van industrie (chemie en maakindustrie),
glastuinbouw, een groot en groeiend aantal woningen, een groeiende logistieke sector met
bijbehorende elektrificatie van vervoersbewegingen (weg, water, spoor), enz.
De energievraag (waaronder elektriciteit, warmte en waterstof) vanuit deze sectoren is nu al groot
en zal in de toekomst nog substantieel groeien. De aanlanding kan een belangrijke bijdrage leveren
aan de volgende ontwikkelingen:
1.
Waterstof/Duurzame warmte
2.
Elektriciteit
3.
Balancering van het elektriciteitsnetwerk
4.
Grondstoffen voor de industrie
5.
Transformatie van het Amergebied
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6.4 Regionale ruimtelijke ontwikkelingen
6.4.1 Autonome ontwikkelingen
In de regio is een aantal toekomstige ontwikkelingen voorzien, dat ook gebruik maakt van de
beschikbare ruimte in of nabij het plangebied. Bij het opstellen van de tracéalternatieven en in het
milieueffectrapport (MER) fase 1 voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha is met een aantal van deze
ontwikkelingen rekening gehouden. In het MER worden deze autonome ontwikkelingen genoemd;
dit zijn alle ontwikkelingen en activiteiten die met enige zekerheid zullen plaatsvinden, ook al gaat
de voorgenomen activiteit (Net op zee IJmuiden Ver Alpha) niet door.
Deze autonome ontwikkelingen dienen samen met de huidige situatie als referentiekader voor de
effectbeschrijving en beoordeling in het MER. Relevante autonome ontwikkelingen voor het Net op
zee IJmuiden Ver Alpha staan in de onderstaande tabel (zie voor meer uitleg MER deel B, hoofdstuk
1). Onderstaande autonome ontwikkelingen zijn meegenomen in de beoordeling van de
milieueffecten, maar komen niet terug in de beoordeling van het thema Toekomstvastheid.
Tabel 6-1 Autonome ontwikkelingen MER Net op zee IJmuiden Ver Alpha
Autonome ontwikkeling
Op zee en grote wateren
Windparken IJmuiden Ver*
Net op zee IJmuiden Ver Beta*
Net op zee en windparken Hollandse Kust (zuid), (noord) en (west) – zeedeel*
Nieuwe (telecom)kabels- en leidingen offshore (Circe en Scylla kabels)
Aanwijzing Bruine Bank als Natura-2000 gebied
Net op zee en windpark Borssele*
Zandwinning Noordzee
Autonome processen zoals zeespiegelstijging en morfologisch dynamische gebieden zoals de Spijkerplaat en in de
Westerschelde
Op land
Havengebied Vlissingen,
Aanleg Zuid-West 380 kV
Westerschelde en Borssele Nieuwe windmolen(s) aan Belgiëweg Oost / Italiëweg in Sloehaven
Veerse Meer en omgeving
Waterpark Veerse Meer
Rotatie vliegveld Midden Zeeland
Rondom Haringvliet(dam)
Recreatie Westvoorne
Recreatie Hellevoetsluis
Kierbesluit Haringvliet
Windturbines Haringvlietdam
Zandsuppletie Quackstrand
Geertruidenberg
Aanleg nieuwe verbinding(en) en amoveren oude verbindingen TenneT

*inclusief het Kader Ecologie en Cumulatie (KEC 3.0)
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6.4.2 Toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen op zee en grote wateren
Naast deze autonome ontwikkelingen spelen in het plangebied van Net op zee IJmuiden Ver Alpha
de onderstaande toekomstige ontwikkelingen waar Net op zee IJmuiden Ver Alpha invloed op kan
hebben. Deze ontwikkelingen zijn meegenomen bij de beoordeling van het thema
Toekomstvastheid. Deze toekomstige ontwikkelingen zijn nog in de ideefase en/of nog niet
vastgelegd in een concreet plan of vergunning. De effecten zijn daarom niet meegenomen in de
beoordeling van de milieueffecten in het MER. In de onderstaande tabellen zijn ze beschreven en
daarbij zijn figuren met de aanduiding toegevoegd. Als eerste zijn de ontwikkelingen op zee en grote
wateren opgenomen. In paragraaf 6.4.3 zijn de ontwikkelingen op land opgenomen.
Tabel 6-2 Ruimtelijke ontwikkelingen op zee en grote wateren met mogelijke invloed op
tracéalternatieven
Nr.

Ontwikkeling

Uitleg

I

WindConnector(en)

II

Nieuw ankergebied

III

Aanzanding kuststrook
Zuid-Hollandse Delta
en Kust- en natuur
ontwikkeling
Westvoorne

IV

De zandwinstrategie
voor de bescherming
van de Nederlandse
Kust (geen commer
ciële zandwinning)

Op dit moment wordt de haalbaarheid onderzocht van verbindingen
tussen de platform(s) van Net op zee IJmuiden Ver Alpha en/of Net op
zee IJmuiden Ver Beta en een windpark op zee en/of het vasteland van
het Verenigd Koninkrijk. Er is nog geen zicht op realisatie en termijn. De
windconnector verlaat waarschijnlijk aan westkant door een corridor
het windenergiegebied IJmuiden Ver. Voor alle tracéalternatieven is de
invloed beperkt en voor alle tracéalternatieven zijn er dezelfde effecten
Er zijn plannen -maar nog niet formeel vastgesteld- om een nieuw
ankergebied aan te wijzen tussen de voorzorgsgebieden Noord Hinder,
Maas en Schouwenbank. Er is met tracering van tracéalternatief BSL-1B
rekening gehouden met de komst van dit gebied
Voor de kust van de gemeente Westvoorne vindt aanzanding plaats als
gevolg van te weinig afvoer van de rivieren en de aanpassing van de
natuurlijke kustlijn. Mogelijke effecten die als gevolg hiervan op kunnen
treden zijn bijvoorbeeld de verandering van de natuurwaarden en
verandering van de functie van het badstrand. In dit kader is het project
Aanpak kust- en natuurontwikkeling Zuid Hollandse Delta gestart,
waarbij ook andere omgevingspartijen betrokken zijn (o.a. Havenbedrijf
Rotterdam en provincie Zuid-Holland). Het project loopt nog. Er is nog
geen zicht op concrete maatregelen
De zandwinstrategie van RWS wordt aangescherpt gezien de opgave
vanuit kustlijnzorg. Dit houdt in dat lokale gebieden met schaarstes in
zandvoorraad (waaronder voor de kop van Schouwen) die niet
gecompenseerd kunnen worden door verder en naar dieper water te
varen, worden ontzien in relatie tot ander prioritair gebruik, zoals wind
energie. Het uitgangspunt is dat in de zogenoemde prioritaire gebieden,
zandwinning voorrang heeft boven andere (nationale) belangen. Dit
betekent dat andere activiteiten in principe niet worden toegestaan,
zoals aanleggen van kabels en leidingen. Omstandigheden als
bijvoorbeeld de dikte van de aanwezige zandlagen, het kunnen
aansluiten bij andere kabels en/of leidingen kan tot een
maatwerkbeslissing leiden. Dit gaat onderdeel uitmaken van het
Nationaal Waterprogramma, dat in 2021 klaar zal zijn
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Figuur 6-4 Regionale ruimtelijke ontwikkelingen op zee en in grote wateren met mogelijke invloed. Romeinse
cijfers corresponderen met Tabel 6-2
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6.4.3 Toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen op land
Hieronder zijn de ontwikkelingen op land opgenomen die zijn bekeken voor het thema
Toekomstvastheid.
Regio Borssele
Tabel 6-3 Regionale ruimtelijke ontwikkelingen op land regio Borssele met (mogelijke) invloed op
tracéalternatieven en locaties converterstation
Nr.

Borssele
V

Ontwikkeling

Uitleg

Invloed op
tracéalternatieven /
locaties converterstation

Verkeersafwikkeling
Waterpark

Voor de realisatie van het waterpark moeten er
verkeersmaatregelen worden genomen. Hierbij
worden twee toegangsmogelijkheden tot het
Waterpark gecreëerd, vermoedelijk met een
rotonde. Ook ten zuiden van het Waterpark zal er
misschien een rotonde worden aangelegd om het
verkeer beter te ontsluiten. Beide projecten
afstemmen omdat nu niet duidelijk is of, hoe en
waar precies de projecten elkaar gaan beïnvloeden
De gemeente onderzoekt met een aantal partijen
een nieuwe ontsluiting van de A58 in de buurt van
het Veerse Meer. Er zijn nu drie opties in beeld:
1. Nieuwe afrit vlakbij Arnemuiden
2. Afrit ter hoogte van de Zeedijk van de
Jacobapolder (ter hoogte variant Midden)
3. Afrit ter hoogte van het landbouwviaduct (ter
hoogte variant Oost)
Omdat het op deze locaties om boringen van het
tracé gaat, wordt verwacht dat er een beperkte
invloed is. Beide projecten afstemmen
Nieuwe buisleiding om Zeeland Refinery aan te
sluiten op ander gas (als zijnde één van de grootste
verbruikers van Gronings gas)

Invloed op tracéalternatief
BSL-2. Beide projecten
afstemmen omdat nu niet
duidelijk is hoe en waar de
projecten elkaar gaan
beïnvloeden

VI

Nieuwe aansluiting A58

VII

Nieuwe buisleiding Gasunie

VIII

Waterstoffabriek en 
netwerk

IX

Ontwikkeling
groenvoorziening/natuur
rondom Sloegebied
(Sloebos)

X

Risicoanalyses
waterkeringen

XI

Hoogspanningsnet en
nieuw 380 kV-station in
havengebied Vlissingen

XII

Uitbreiding 150kV-net in
regio Borssele

Er zijn plannen voor grootschalige waterstofelektrolyse. Hiervoor is een studie aan de gang met
daarin een aantal potentiële locaties in onder meer
het havengebied van Vlissingen. Geen tot zeer
weinig invloed verwacht gezien ligging, mogelijk in
toekomst potentiële ligging
De plannen die er vanuit Borssele zijn om een groen
gebied te ontwikkelen rondom het havengebied

Er worden risicoanalyses van de (primaire) water
keringen gemaakt waar de uitkomst kan zijn dat
primaire waterkeringen moeten worden aangepast
(versterken, verbreden en/of ophogen) en faalkans
verandert. Waarschijnlijk zeer kleine invloed gezien
boringen ter plekke. Te zijner tijd afstemmen met
bevoegde gezagen
In het havengebied van Borssele komt mogelijk een
tweede 380 kV-station. Dit betekent ook een
(bovengrondse) verbinding tussen het bestaande en
het nieuwe 380 kV-station

Uitbreiding 150kV-net in regio Borssele. Impact is
beperkt doordat het gaat om lokale aanleg van
kabelcircuits
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Beperkte invloed op
tracéalternatief BSL-2
variant Midden en West.
Beide projecten
afstemmen

Tracéalternatief BSL-2 in
kabel- en leidingenstrook
Sloegebied vanuit Veerse
Meer
Geen tot zeer kleine
invloed op BSL-1 en BSL-2

Mogelijk effect op AC-tracé
voor BSL-1 en BSL-2 vanaf
Liechtensteinweg naar het
380kV-station. Geen effect
op locatie converterstation
Mogelijk kleine invloed op
alle DC- en AC-tracés naar
alle locaties converter
station Borssele

DC- en AC-tracés van en
naar locaties converter
station Borssele (BSL-1 en
BSL-2), locaties converter
station BSL- Belgiëweg
Oost A en B
Geen invloed
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Figuur 6-5 Regionale ruimtelijke ontwikkelingen op land rondom Borssele met mogelijke invloed op
tracéalternatieven en locaties converterstation. Romeinse cijfers corresponderen met Tabel 6-3
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Regio Geertruidenberg
Tabel 6-4 Regionale ruimtelijke ontwikkelingen op land regio Geertruidenberg met (mogelijke)
invloed op tracéalternatieven en locaties converterstation
Nr.

Ontwikkeling

Geertruidenberg
XIII
Risicoanalyses
waterkeringen

XIV

Windturbines innogy

XV

Toekomstvisie Amergebied

XVI

Verdwijnen bomen op de
dijkring

XVII

40 ha zonnepark RWE

XVIII

Mogelijke teruglegging
primaire kering bij
Geertruidenberg

XIX

Mogelijke versterking
primaire kering Amertak

Uitleg

Invloed op
tracéalternatieven

Er worden risicoanalyses van de (primaire) water
keringen gemaakt waar de uitkomst kan zijn dat
primaire waterkeringen moeten worden aangepast
(versterken, verbreden en/of ophogen) en faalkans
verandert. Waarschijnlijk zeer kleine invloed gezien
boringen ter plekke. Te zijner tijd afstemmen met
bevoegde gezagen
Innogy heeft het voornemen om windturbines te
realiseren in het gebied onder de Standhazensedijk. Zij
hebben eind 2019 een principeverzoek bij de provincie
Noord-Brabant ingediend om dit te doen middels een
provinciaal inpassingsplan. Er zijn drie zoekgebieden. De
gemeente Geertruidenberg geeft aan dat plannen voor
de windturbines in het kader van de RES-West Brabant
voorlopig van de baan zijn
In oktober 2018 hebben de gemeente Geertruidenberg,
Regio West-Brabant, provincie Noord-Brabant, innogy
en RWE mogelijke perspectieven gepresenteerd op de
toekomst van de Amercentrale en het omliggende
Amergebied. Daarbij zijn energievoorziening (waaronder
elektrolyser RWE-terrein), economie, recreatie en
natuur op verschillende manieren aan bod gekomen.
Mogelijke invloed op alle locaties voor het converter
station en AC- en DC-tracés. Locaties Standhazensedijk
en Peuzelaar Noord lijken minste en locaties RWEterrein Noord en RWE-terrein Zuid lijken meeste
aansluiting te hebben
Verdwijnen bomen op de dijkring (primaire kering) door
het einde van de levensduur

Mogelijk kleine invloed op
alle DC- en AC-tracés naar
alle locaties converter
station Geertruidenberg

In het verleden was sprake van voornemen om 40ha
zonnepark te realiseren in het gebied op de locatie van
converterstation Standhazensedijk. De gemeente
Geertruidenberg geeft aan dat plannen voor de
windturbines in het kader van de RES-West Brabant
voorlopig van de baan zijn
Het Waterschap Brabantse Delta wil de mogelijkheid
open houden om in de toekomst de primaire kering bij
Geertruidenberg (de primaire kering langs de Amer)
terug te leggen naar waar zich nu de dijk en de straat
Standhazensedijk bevinden
Waarschijnlijk heeft een mogelijke versterking van de
primaire kering van de Amertak geen invloed op een
tracé of converterlocatie (dit zou gaan om Peuzelaar
Noord), omdat die allemaal buiten de beschermings
zones van deze kering liggen en de kering in de toe
komst nog de ruimte heeft om breder te worden zonder
dat dit in de knel komt met project IJmuiden Ver Alpha
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Invloed op locaties voor
converterstation Peuzelaar
Noord en Standhazensedijk,
mogelijk DC-tracé richting
Peuzelaar Noord

Mogelijke invloed op alle
locaties voor het conver
terstation en AC- en DCtracés

Locaties converterstation
Standhazensedijk en
Peuzelaar Noord worden
zichtbaarder vanuit
westelijke en noordelijke
richting
Mogelijke invloed op
locaties converterstation
Standhazensedijk en
Peuzelaar Noord en DCtracé daar naartoe
Invloed op locatie
converterstation
Standhazensedijk

Geen invloed
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Figuur 6-6 Regionale ruimtelijke ontwikkelingen op land rondom Geertruidenberg met mogelijke
invloed op tracéalternatieven en locaties converterstation. Romeinse cijfers corresponderen met
Tabel 6-4
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6.5 Conclusies thema Toekomstvastheid
In dit hoofdstuk is het thema Toekomstvastheid bekeken aan de hand van de in de eerste paragraaf
genoemde drie elementen:
1.
Toekomstvastheid terugkijkend vanuit eerdere keuzes, beleid, plannen en akkoorden.
2.
Robuustheid van het net bij ϭ͋ιν̽·ΊΜΜ͋Σ͇͋ ν̽͋Σ̯ιΊΪ͛ν ϭι̯̯ͽ Σ̯̯ι ͋Σ ̯̯Σ̼Ϊ͇ ϭ̯Σ ͋Μ͋ΙχιΊ̽Ίχ͋Ίχ.
3.
Toekomstige ontwikkelingen:
a. Duurzame energieontwikkelingen; en
b. toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de regio.
Ad 1
Het klimaatakkoord geeft aan dat voor de realisatie van de doelen in 2030 en 2050 windenergie op
zee een belangrijke rol speelt. De keuze voor de te onderzoeken aanlandlocaties van IJmuiden Ver
op basis van de Verkenning aanlanding netten op zee is mede gebaseerd op het zoveel mogelijk
benutten van het bestaande elektriciteitsnet; deze conclusie staat nog steeds overeind. Divers(e)
beleid, plannen en visies geven aan dat meervoudig ruimtegebruik, het aan laten sluiten van (de
groei van) vraag en aanbod en het aansluiten op gebiedskenmerken hierbij leidende principes zijn.
Tot en met 2030 wordt er een grote groei van windenergie op zee voorzien waarvan IJmuiden Ver
een belangrijk onderdeel uitmaakt. De groei van windenergie tot 2030 kan plaatsvinden in al
aangewezen windenergiegebieden. Daarnaast verkent het Rijk de mogelijkheden om in de toekomst
windparken te realiseren in andere delen van de Nederlandse Noordzee dan het zuidelijke deel,
waar het grootste deel dan de windenergie nu ontwikkeld wordt. Hiermee is het waarschijnlijk dat 
bij een conventionele aansluiting hiervan – dit niet in zuidelijk Nederland gaat plaatsvinden.
Ad 2 en 3a
Π̯ΣϢΊχ ̼͋Ί͇͋ ι͋ͽΊΪ͛ν ά͋͋Μ̯Σ͇ en West-Brabant, wordt aangegeven dat de duurzame
elektriciteitsvraag sterk gaat groeien. Vanuit de regio Zeeland komt dit vooral door vergroening
industrie met als belangrijkste ontwikkelingen groene waterstof productie en CO2-afvang. Vanuit de
regio Geertruidenberg groeit de vraag vooral door industrie (deels waterstof), huishoudens en
ͽΜ̯νχϢΊΣ̼ΪϢϮ (Ϯ̯ιχ͋Σ͋χ) ͋Σ ͇͋ ΜΪͽΊνχΊ͋Ι͋ ν͋̽χΪι΅ ͋Ί͇͋ ι͋ͽΊΪ͛ν ͽ͋ϭ͋Σ ̯̯Σ ͇̯χ de aanlanding van
het Net op zee IJmuiden Ver Alpha hierbij een belangrijke rol kan spelen.
Ad 3b
In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste ontwikkelingen opgenomen die invloed kunnen
hebben op één van de tracéalternatieven op zee of in grote wateren en vice versa. Voor alle
tracéalternatieven moet er rekening gehouden worden met één of twee toekomstige
ontwikkelingen. De invloed is echter beperkt en er is in de tracering van de alternatieven al zo veel
mogelijk rekening mee gehouden.
Tabel 6-5 Overzicht belangrijkste regionale ruimtelijke ontwikkelingen per tracéalternatief op zee en in grote
wateren
Tracéalternatief

Ontwikkeling

BSL-1B
BSL-2A en BSL-2B
GT-1A en GT-1B

Nieuw ankergebied
Zandwinstrategie (vooral op BSL-2A)
Zandwinstrategie
Aanzanding kuststrook Zuid-Hollandse Delta
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In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste ontwikkelingen opgenomen die invloed kunnen
hebben op één van de tracéalternatieven en locaties voor het converterstation op land. Voor alle
tracéalternatieven naar Borssele (BSL-1 en BSL-2) moet rekening gehouden worden met enkele
ontwikkelingen; dit vraagt vooral een goede afstemming tussen de in Tabel 6-6 genoemde
ontwikkelingen en het voornemen Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Voor de locaties voor het
converterstation Borssele is er nauwelijks invloed. Voor het tracéalternatief GT-1 en de locaties voor
het converterstation in Geertruidenberg geldt dat een deel van de ontwikkelingen goed afgestemd
moeten worden met het voornemen, een deel van de ontwikkelingen dezelfde ruimte gebruikt en
dit deels concurrerend is (recreatie, natuur en energie-opwek) en deels goed op elkaar aan kan
sluiten / in elkaars verlengde ligt (ontwikkeling Amercentrale).
Tabel 6-6 Overzicht belangrijkste regionale ruimtelijke ontwikkelingen per tracéalternatief en locatie
converterstation op land
Tracéalternatief /
locatie
BSL-1 en BSL-2
BSL-2
Belgiëweg Oost A&B
Liechtensteinweg
GT-1

RWE-terrein Noord
en RWE-terrein Zuid
Standhazensedijk en
Peuzelaar Noord

Ontwikkeling
Hoogspanningsnet en nieuw 380kV-station in havengebied Vlissingen
Ontwikkeling groenvoorziening/natuur rondom Sloegebied (alleen deel AC-tracé)
Ontsluiting Waterpark en ontsluiting A58
Nieuwe buisleiding Gasunie
Hoogspanningsnet en nieuw 380 kV-station in havengebied Vlissingen
Geen
Risicoanalyses waterkeringen
Toekomstperspectieven Amergebied
40 ha zonnepark RWE (tracé naar Standhazensedijk en Peuzelaar Noord)
Nieuwe windturbines innogy (tracé naar Peuzelaar Noord)
Risicoanalyses waterkeringen
Toekomstperspectieven Amergebied
Risicoanalyses waterkeringen
Verdwijnen bomen op de dijkring
Toekomstperspectieven Amergebied (uitwerken), bijvoorbeeld natuurontwikkeling
40 ha zonnepark RWE
Nieuwe windturbines innogy
Mogelijke teruglegging primaire kering bij Geertruidenberg (alleen Standhazensedijk)
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