Besluitenlijst Bestuurlijk Overleg 15 oktober 2020 over het Net op zee IJmuiden Ver
Alpha
Aanwezig: Provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland, Gemeenten Vlissingen, Borsele,
Middelburg, Westvoorne, Hellevoetsluis en Geertruidenberg; Waterschap Scheldestromen,
Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Hollandse Delta, TenneT en het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat. [Dit overleg vond vanwege de Corona-maatregelen online
plaats]
Van vrijdag 12 juni 2020 tot en met vrijdag 10 juli 2020 kon iedereen reageren op de Integrale
effectenanalyse (IEA), waarin de alternatieven naar Borssele (via Westerschelde of Veerse Meer) en het
alternatief naar Geertruidenberg zijn onderzocht op de thema’s milieu, omgeving, techniek, kosten en
toekomstvastheid. Er zijn binnen de reactietermijn 34 reacties binnengekomen (waaronder de reactie van
Rijkswaterstaat), deze reacties zijn opgenomen in een reactiebundel. Op 29 juli heeft de Commissie voor
de milieueffectrapportage haar advies uitgebracht over het MER fase 1. De Commissie adviseerde om het
MER fase 1 op twee punten te verduidelijken vóór de keuze van een VKA: 1) voeg een samenvattende
beschrijving van de verschillen in milieuscores tussen de grote wateren toe 2) voeg informatie over de
aardkundigen waarden in het Veerse Meer toe. Naar aanleiding van dit advies is een aanvulling op MER
fase 1 opgesteld.
Op basis van bovenstaande informatie hebben de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland,
conform afspraak van het Bestuurlijk Overleg van 14 mei 2020, regio-adviezen opgesteld ten behoeve van
het door de minister van EZK te kiezen Voorkeursalternatief (VKA). Op 1 oktober 2020 zijn drie regioadviezen uitgebracht, waarbij de drie provincies de inbreng van de betrokken gemeenten en
waterschappen hebben gecoördineerd. In het Bestuurlijk Overleg van 15 oktober 2020 zijn deze regioadviezen besproken en is een aantal technische ontwikkelingen door TenneT nader toegelicht. Uit de
toelichting op de regio-adviezen blijkt dat zowel in Borssele als in Geertruidenberg kansen worden gezien
bij de aanlanding van windenergie op zee. Vanuit Noord-Brabant worden de kansen voor Geertruidenberg
als toekomstige energiehub benadrukt en wordt geadviseerd om daarom een bredere MKBA te doen ten
behoeve van de afweging voor een VKA. Vanuit Zeeland en Zuid-Holland wordt op basis van de
onderzoeken geadviseerd om te kiezen voor een alternatief naar Borssele via het Veerse Meer en wordt
aangegeven dat extra onderzoek in het kader van het halen van de klimaatdoelstellingen onwenselijk is.
Door het Bestuurlijk Overleg zijn de volgende afspraken gemaakt:
•
De uitgebreide onderzoeken laten zien dat het alternatief naar Borssele via het Veerse Meer op de
thema’s milieu, techniek en kosten het beste scoort en dat de uitdagingen bij een alternatief naar
Geertruidenberg groot zijn. Het advies aan de minister is om het alternatief naar Borssele via het
Veerse Meer als VKA te kiezen.
•
Vanuit EZK wordt in het kader van het Programma Energie Hoofdstructuur gekeken naar energiehubs,
hierbij zal de potentie van Geertruidenberg nader worden bekeken.
•
In het kader van meer toekomstige windparken op zee, wordt vanuit EZK gekeken naar mogelijke
nieuwe aanlandlocaties, de deelnemers aan dit regio-overleg zullen daarbij worden betrokken.
•
Het VKA wordt door EZK en TenneT in nauw overleg met de provincie Zeeland, de betrokken
gemeenten, het Waterschap Scheldestromen en alle andere betrokken partijen verder uitgewerkt in
het MER fase 2 en de diverse besluiten. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt hierbij
gekeken naar gebieden die overlast kunnen ervaren (rond Borssele, maar ook recreatie rond het
Veerse Meer en landeigenaren).
•
Door EZK en TenneT wordt met de gemeente Borsele, vanwege meerdere energie-infrastructuur
projecten op het grondgebied van die gemeente, gewerkt aan een zorgvuldige ruimtelijke ordening en
eventuele (boven)wettelijke compensatie.
•
De regio-adviezen worden na dit Bestuurlijk Overleg openbaar gemaakt.
•
Op 25 november zal worden gecommuniceerd over de keuze van de minister voor het VKA, dan zullen
ook alle onderliggende stukken online worden gezet. In overleg met de communicatiewerkgroep wordt
gekeken hoe de VKA-keuze het best kan worden toegelicht aan de omgeving.
•
Het VKA zal in overleg met de betrokken overheden worden verwerkt in een voorbereidingsbesluit dat
in januari 2021 wordt gepubliceerd.
•
De ter inzagelegging van het MER fase 2, het ontwerp inpassingspan en de ontwerp vergunningen is
voorzien in december 2021, vóór de verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari
2022.
•
Een volgend Bestuurlijk Overleg wordt op voorstel van het ambtelijk overleg georganiseerd als er een
duidelijke schets van de verschillende belangen bij de uitwerking van het VKA ligt.

