
Inspraakbundel 

Zienswijzen op ontwerpbesluit ‘Net op zee Hollandse Kust (noord) en 
Hollandse Kust (west Alpha) Fase 3’  

Inspraakpunt Bureau Energieprojecten 
Postbus 142 
2270 AC  VOORBURG 
www.bureau-energieprojecten.nl 

http://www.bureau-energieprojecten.nl/


INHOUDSOPGAVE 

Woord vooraf .......................................................................................................................................... 3 

Kennisgeving ............................................................................................................................................ 5 

MONDELINGE, SCHRIFTELIJKE EN DIGITALE REACTIES EN ZIENSWIJZEN: 

Opzoektabel mondelinge, schriftelijke en digitale reacties .................................................................... 8 

Alfabetisch overzicht organisaties en reacties ........................................................................................ 9 

Zienswijzen 202000413 tot en met 202100012 .................................................................................... 10  

Mei 2021 



Woord vooraf 
Van vrijdag 19 maart 2021 tot en met donderdag 29 april 2021 lag het ontwerpbesluit voor het 
project ‘Net op Zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) Fase 3 ter inspraak. 
Eenieder kon naar aanleiding van het ontwerpbesluit een zienswijze inbrengen. Overheden konden 
een zienswijze in de vorm van een reactie geven. 

Wat gaat er gebeuren? 
TenneT TSO B.V. is bezig met de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding vanaf de 
windenergiegebieden Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) op zee naar het bestaande 380 
kV-hoogspanningsstation Beverwijk, inclusief de bouw van een nieuw transformatorstation aan de 
Zeestraat in Beverwijk. Dit project wordt hierna aangeduid als ‘Net op zee Hollandse Kust (noord) en 
Hollandse Kust (west Alpha)’. Het project wordt in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen 
gerealiseerd. 

Waarom is dit project nodig? 
Door het gebruik van olie, kolen en aardgas warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit 
tegen te gaan, stapt Nederland over op schone energie uit wind, zon en aardwarmte. Voor deze 
overstap zijn aanpassingen aan ons elektriciteitsnet nodig. Daarom legt overheidsbedrijf TenneT een 
hoogspanningsverbinding aan tussen windparken op de Noordzee en de kust van Noord-Holland. Het 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bepaalt waar het tracé van dit net mag komen en waar 
het net op zee aansluit op het hoogspanningsnet op land. 

Hoe gaat de besluitvorming? 
Voor de besluitvorming over een net op zee moet een inpassingsplan worden gemaakt. Het 
inpassingsplan en een aantal andere besluiten die voor het project nodig zijn, worden voorbereid in 
één gecoördineerde procedure, de zogenoemde rijkscoördinatieregeling. De Minister van 
Economische Zaken en Klimaat coördineert deze procedure. Gemeenten, provincie(s), omwonenden 
en andere belanghebbenden worden nauw betrokken bij de besluitvormingsprocedure. 

Welke stappen zijn doorlopen? 
Om dit project mogelijk te maken is op 14 april 2019 een inpassingsplan vastgesteld door de Minister 
van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Ook zijn onder de rijkscoördinatieregeling (in fase 1) verschillende vergunningen verleend: 
Omgevingsvergunningen, Watervergunningen, een vergunning en ontheffing Wet 
Natuurbescherming, een Spoorwegvergunning, een ontheffing Provinciale Verordening 
grondwaterbescherming en een ontheffing Provinciale Verordening aardkundige monumenten. Na 
de uitspraak van de Raad van State van 13 mei 2020 zijn het inpassingsplan en vergunningen 
onherroepelijk geworden. Hiermee kan het project worden gerealiseerd. In fase 2 zijn voor enkele 
vergunningen wijzigingen doorgevoerd. 

Wat gebeurt er in fase 3? 
In de verleende Watervergunning van Net op Zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west 
Alpha) zijn voorschriften opgenomen waarin staat dat voor een aantal onderwerpen nog 
werkplannen ingediend moeten worden die de goedkeuring van de waterbeheerder behoeven. Deze 
kennisgeving betreft één ontwerpbesluit, waaraan een bij de waterbeheerder ingediend werkplan 
‘primaire duinwaterkering 1.0’ met betrekking tot de vier onderzeese 220 kV-elektriciteitskabels naar 
de kust alsmede de 66 kV-interlink kabel tussen de twee platforms op zee ten grondslag ligt. 

Waar kon u de stukken inzien? 
U kon het ontwerpbesluit van vrijdag 19 maart 2021 tot en met donderdag 29 april 2021 inzien op 
www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kon u deze stukken in dezelfde 
periode tijdens de reguliere openingstijden bekijken op locatie: 
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• Gemeente Beverwijk, Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk. 
• Informatiecentrum TenneT, Zeestraat 250, 1949 AG Beverwijk. 
 
Zienswijzen 
Op het ontwerpbesluit zijn binnen de reactietermijn in totaal 4 zienswijzen binnengekomen (waarvan 
4 uniek). De zienswijzen zijn integraal opgenomen in deze inspraakbundel. U kunt deze 
inspraakbundel downloaden van www.bureau-energieprojecten.nl.  
 
Registratie en verwerking  
De ontvangen zienswijzen zijn geregistreerd. Aan de indieners is een ontvangstbevestiging gezonden 
met daarin een registratienummer. Met de opzoektabel op pagina 8 kan bij het ontvangen 
registratienummer het bijbehorende reactienummer worden opgezocht.  
 
Verdere procedure  
De ontvangen zienswijzen, reacties en adviezen worden betrokken bij het vaststellen van het 
definitieve besluit.  
 
Het definitieve werkplan en het definitieve besluit worden vervolgens ter inzage gelegd. Dit wordt 
aangekondigd in onder andere de Staatscourant, in huis-aan-huisbladen en op www.bureau-
energieprojecten.nl. Op dat moment start de beroepstermijn.  
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Nr. 12096
18 maart

2021

Kennisgeving Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west 

Alpha) ontwerpbesluit fase 3: werkplan, Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat

Van vrijdag 19 maart 2021 tot en met donderdag 29 april 2021 liggen voor het project ‘Net op zee 

Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)’ het ontwerpbesluit en de onderliggende 

stukken voor een werkplan ter inzage. Iedereen kan gedurende deze termijn op het ontwerpbesluit 

reageren door het indienen van een zienswijze.

Wat gaat er gebeuren? 

TenneT TSO B.V. is bezig met de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding vanaf de 
windenergiegebieden Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) op zee naar het bestaande 380 
kV-hoogspanningsstation Beverwijk, inclusief de bouw van een nieuw transformatorstation aan de 
Zeestraat in Beverwijk. Dit project wordt hierna aangeduid als ‘Net op zee Hollandse Kust (noord) en 
Hollandse Kust (west Alpha)’. Het project wordt in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen 
gerealiseerd.

Waarom is dit project nodig? 

Door het gebruik van olie, kolen en aardgas warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen 
te gaan, stapt Nederland over op schone energie uit wind, zon en aardwarmte. Voor deze overstap zijn 
aanpassingen aan ons elektriciteitsnet nodig. Daarom legt overheidsbedrijf TenneT een hoogspan-
ningsverbinding aan tussen windparken op de Noordzee en de kust van Noord-Holland. Het 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bepaalt waar het tracé van dit net mag komen en waar 
het net op zee aansluit op het hoogspanningsnet op land.

Hoe gaat de besluitvorming? 

Voor de besluitvorming over een net op zee moet een inpassingsplan worden gemaakt. Het inpas-
singsplan en een aantal andere besluiten die voor het project nodig zijn, worden voorbereid in één 
gecoördineerde procedure, de zogenoemde rijkscoördinatieregeling. De Minister van Economische 
Zaken en Klimaat coördineert deze procedure. Gemeenten, provincie(s), omwonenden en andere 
belanghebbenden worden nauw betrokken bij de besluitvormingsprocedure.

Welke stappen zijn doorlopen? 

Om dit project mogelijk te maken is op 14 april 2019 een inpassingsplan vastgesteld door de Minister 
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van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Ook zijn onder de rijkscoördinatieregeling (in fase 1) verschillende vergunningen verleend: Omge-
vingsvergunningen, Watervergunningen, een vergunning en ontheffing Wet Natuurbescherming, een 
Spoorwegvergunning, een ontheffing Provinciale Verordening grondwaterbescherming en een 
ontheffing Provinciale Verordening aardkundige monumenten. Na de uitspraak van de Raad van State 
van 13 mei 2020 zijn het inpassingsplan en vergunningen onherroeppelijk geworden. Hiermee kan het 
project worden gerealiseerd.
In fase 2 zijn voor enkele vergunningen wijzigingen doorgevoerd.

Wat gebeurt er in fase 3? 

In de verleende Watervergunning van Net op Zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west 
Alpha) zijn voorschriften opgenomen waarin staat dat voor een aantal onderwerpen nog werkplannen 
ingediend moeten worden die de goedkeuring van de waterbeheerder behoeven. Deze kennisgeving 
betreft één ontwerpbesluit, waaraan een bij de waterbeheerder ingediend werkplan ‘primaire 
duinwaterkering 1.0’ met betrekking tot de vier onderzeese 220 kV-elektriciteitskabels naar de kust 
alsmede de 66 kV-interlink kabel tussen de twee platforms op zee ten grondslag ligt.

Waar kunt u de stukken inzien? 

U kunt het ontwerpbesluit en de andere onderliggende stukken van 19 maart 2021 tot en met 29 april 
2021 digitaal inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u deze stukken in dezelfde 
periode tijdens de reguliere openingstijden bekijken op locatie:
• Gemeente Beverwijk, Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk.
• Informatiecentrum TenneT, Zeestraat 250, 1949 AG Beverwijk.

U kunt alleen de stukken inzien als u van tevoren telefonisch een afspraak heeft gemaakt.

(Digitale) informatiebijeenkomst 

Heeft u vragen over het ontwerpbesluit, het werkplan of aandachtspunten voor de uitwerking 
daarvan? Er wordt door TenneT TSO B.V. op dinsdagavond 30 maart 2021 en woensdagavond 

31 maart 2021 een algemene informatiebijeenkomst over het werkplan georganiseerd. Tijdens deze 
(digitale) informatiebijeenkomsten wordt een korte presentatie gegeven en u kunt vragen stellen. U 
kunt zich aanmelden via infocentrumwijkaanzee@tennet.eu. Wij stellen het op prijs als u uw vragen 
van tevoren doorgeeft.

Bewoners, betrokkenen en andere geïnteresseerden worden over deze informatiebijeenkomsten ook 
via andere berichtgeving op de hoogte gesteld en in de mogelijkheid gesteld zich aan te melden.

Hoe kunt u een zienswijze indienen? 

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. In een zienswijze laat u 
weten wat u vindt van het ontwerpbesluit. U kunt hierbij denken aan:
• Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?
• Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
• Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?
• Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van het ontwerpbesluit of de onderliggende 
stukken u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten.

Voor belanghebbenden kan het indienen van een zienswijze belangrijk zijn voor mogelijke vervolg-
stappen: alleen als u een zienswijze op het ontwerp van een besluit heeft ingediend, kunt u later tegen 
dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt een zienswijze indienen van 19 maart 2021 tot en met 29 april 2021. Dat kan op verschillende 
manieren:
Bij voorkeur digitaal via het reactieformulier op www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘Net op zee 
Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)’. U krijgt dan een brief ter ontvangstbevestiging. U kunt niet 
reageren per e-mail.
Per post door een brief te sturen naar:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt NOZ HKN/HKWA fase 3
Postbus 142
2270 AC Voorburg
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Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbeves-
tiging sturen.
Voor het opnemen van mondelinge zienswijzen kunt u ook op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur 
bellen met Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070 379 89 79.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor 
u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig is. U vindt meer 
informatie over het privacybeleid op www.bureau-energieprojecten.nl.

Wat is de verdere procedure? 

De ontvangen zienswijzen, reacties en adviezen worden betrokken bij het vaststellen van het defini-
tieve besluit.

Het definitieve werkplan en het definitieve besluit worden vervolgens ter inzage gelegd. Dit wordt 
aangekondigd in onder andere de Staatscourant, in huis-aan-huisbladen en op www.bureau-
energieprojecten.nl. Op dat moment start de beroepstermijn.

Voorbereiding Net op zee Hollandse Kust (west Beta) 

Voor het project Net op zee Hollandse Kust (west Beta) worden het ontwerpinpassingsplan en de 
ontwerpbesluiten naar verwachting eind mei ter inzage gelegd. Dat project betreft de ondergrondse 
hoogspanningsverbinding vanaf het windenergiegebied Hollandse Kust (west Beta) op zee naar het 
nieuw te bouwen transformatorstation aan de Zeestraat in Beverwijk. Voor de terinzagelegging van de 
ontwerpbesluiten zal een aparte kennisgeving worden gepubliceerd.

Wilt u meer weten? 

Meer informatie over ‘Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)’ en alle 
bijbehorende stukken vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u naar aanleiding daarvan 
nog vragen? Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen via telefoonnummer 070 379 89 79.
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Opzoektabel mondelinge, schriftelijke en digitale zienswijzen 
In onderstaande tabel kunt u met het registratienummer het nummer van de zienswijze opzoeken. 
Door te klikken op uw zienswijzenummer wordt u automatisch doorverwezen naar de zienswijze. De 
zienswijzen zijn opgenomen vanaf pagina 10. 

Zienswijzen op ontwerpbesluit ‘Net op zee Hollandse kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) 
Fase 3  

Registratienummer Zienswijzenummer 
202000413 202000413 
202000414 202000414 
202100001 202100001 
202100012 202100012 
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Alfabetisch overzicht organisaties en zienswijzen

Zienswijzen op ontwerpbesluit ‘Net op zee Hollandse kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) 

Fase 3  

Zienswijzenummer Organisatie 
202100001 Gemeente Beverwijk, College van Burgemeesters en Wethouders, BEVERWIJK 
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Zienswijzen 202000413 tot en met 202100012 
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202000413

Verzonden: 4/26/2021 10:56:47 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) ontwerpbesluit fase 3
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat:  
Huisnummer: 
Postcode:  
Woonplaats: 
Land: Nederland
Telefoonnummer:
E-mailadres: 
Als: Bedrijf
(Mede) namens: 
Organisatie: 

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/03/Ontwerpbeschikking-gecombineerd- 
goedkeuringsbesluit-werkplan-HDD-boringen-HKN-HKwA.pdf

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Meer onduidelijkheden. Bijvoorbeeld spreekt het ontwerpbesluit over fase 1 en gaan alle 
documenten op de pagina Over fase 3: "https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau- 
energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-hollandse-kust-noord/fase-3"

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Wellicht niets relevants, maar het belang van (kite)surfers en anders actieve strandsporters 
hebben we niet teruggelezen.

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Voor de locatie waar de kabels van van West Alpha aan landkomen kan dat hinder opleveren voor 
bezoekers die bij De HangOut van het uitzicht genieten en daar hun dagje strand beginnen. Nav de 
info van gemeente en tennet, gaan we er voorlopig vanuit dat dat niet het geval is.

Wij doen heel veel om (kite)surfers en actieve strandsporters te faciliteren. Wanneer zij hinder 
ondervinden en daardoor wegblijven raakt dat ons.

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Voor de locatie waar de kabels van van West Alpha aan landkomen, zou dat binnen de huidige 
opzet zoveel mogelijk naar het Noorden kunnen, zodat er door Tennet niet wordt gebouwd in het 
vlak waar aan het strand een paviljoen kan komen om de kitesurfers en actieve strandsporters te 
faciliteren.

80988639_6432360_Aanlanding_Tennet_(West_Alpha).jpg
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Tennet, ten noorden 
van mogelijk 
bouwvlak Paviljoen
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202000414

Verzonden: 4/28/2021 8:02:18 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) ontwerpbesluit fase 3
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode:  
Woonplaats: 
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Als: Bedrijf
(Mede) namens: 
Organisatie: 

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/03/Ontwerpbeschikking-gecombineerd- 
goedkeuringsbesluit-werkplan-HDD-boringen-HKN-HKwA.pdf

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Meer onduidelijkheden. Spreekt het ontwerpbesluit over fase 1 en gaan alle documenten op de 
pagina over fase 3 https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende- 
projecten/hoogspanning/net-op-zee-hollandse-kust-noord/fase-3

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Wellicht mider relevant, maar het belang van (kite) surfers en andere actieve strandsporters 
hebben we niet teruggelezen.

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Voor de locatie waarde kabels van de West Alpha aan land komen zal dat hinder opleveren voor 
bezoekers die bij de HangOut/ Stichting Historisch Erfgoed van het uitzicht genieten en hun 
stranddag beginnen. Naar aanleiding van de info die van de gemeente en Tennet zijn ontvangen 
zal deze hinder beperkt zijn.

Wij doen heel veel om (kite) surfers en strandbezoekers te faciliteren. Wanneer zij hinder 
ondervinden zullen zij wegblijven en dat is niet in ons belang.

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Voor de locatie waarde kabels van de West Alpha aan land komen zal dat binnen de huidige opzet 
zoveel mogelijk naar het Noorden kunnen plaatsvinden, zodat er door Tennet niet wordt gebouwd 
waar in het vlak een paviljoen kan komen om zoveel mogelijk (kite) surfers en andere actieve 
strandsportliefhebbers kunnen faciliteren.

Daarnaast kunnen dan in betreffende bouw periode geen strandhuisjes worden geplaatst waarvoor 
wij een watervergunning voor hebben (alsmede voor de strandopgang) en daarnaast flora en fauna 
rapport en luchtverontreinigingsrapport voor hebben laten opstellen.

81023196_6438763_Aanlanding_Tennet_(West_Alpha)_(002).jpg
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Tennet, ten noorden 
van mogelijk 
bouwvlak Paviljoen
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202100001

Verzonden: 4/29/2021 8:48:28 AM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) ontwerpbesluit fase 3
Achternaam:
Tussenvoegsel(s):
Voorletters:
Straat: Stationsplein
Huisnummer: 48
Postcode: 1948 LC
Woonplaats: Beverwijk
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Als: Overheid
(Mede) namens:
Organisatie: Gemeente Beverwijk

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

Ontwerpbesluit Net op zee - Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha). Fase 3 - 
werkplannen.

Deze digitale reactie betreft een kopie van de schriftelijke reactie, die per post is verzonden (zie 
bijlage).

81036009_6439670_UIT-21-71546.DOCX

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Zie bijlage.

Deze digitale reactie betreft een kopie van de schriftelijke reactie, die per post is verzonden (zie 
bijlage).

81036009_6439671_UIT-21-71546.DOCX

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Zie bijlage.

Deze digitale reactie betreft een kopie van de schriftelijke reactie, die per post is verzonden (zie 
bijlage).

81036009_6439672_UIT-21-71546.DOCX

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Zie bijlage.

Deze digitale reactie betreft een kopie van de schriftelijke reactie, die per post is verzonden (zie 
bijlage).

81036009_6439673_UIT-21-71546.DOCX

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Zie bijlage.

Deze digitale reactie betreft een kopie van de schriftelijke reactie, die per post is verzonden (zie 
bijlage).

81036009_6439674_UIT-21-71546.DOCX
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202100001
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Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt NOZ HKN/HKWA fase 3
Postbus 142
2270 AC VOORBURG

documentnummer
UIT-21-71546 / Z-20-72849

team Beverwijk
Ruimtelijk beleid 28 april 2021

uw kenmerk/uw brief van behandeld door verzonden

onderwerp
Zienswijze Beverwijk werkplan primaire duinwaterkering Hollandse Kust Noord/West Alpha.

Geachte heer/mevrouw,

Op 19 maart 2021 is het “Werkplan primaire duinwaterkering NOZ HKN & HKWA” 
gepubliceerd via Bureau Energieprojecten. In reactie op het gepubliceerde werkplan 
en vanuit onze zorg voor een veilige, bereikbare en leefbare omgeving vragen wij uw 
aandacht voor onze zienswijze op de volgende onderwerpen.

Bereikbaarheid en leefbaarheid

Tijdens onze vooroverleggen merken wij dat u de bereikbaarheid en leefbaarheid 
binnen de Gemeente Beverwijk zeer serieus neemt. Dit blijkt ook uit uw 
variantafweging en de invulling van het voorliggende werkplan. Wij vertrouwen er 
graag op dat deze zorg wordt voortgezet richting de uitvoerende partijen.

In het bijzonder vragen wij uw aandacht voor de volgende aspecten:

a) Kunt u de aan- en afvoer van materieel en personeel voor de 
strandwerkzaamheden zoveel mogelijk via het water laten lopen, om de 
verkeers- en parkeerbelasting te verminderen?

b) Kunt u voor de werkterreinen de BLVC-aspecten (Bereikbaarheid, 
Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) nader concretiseren in BLVC- 
plannen en deze voorleggen aan de gemeenten? Waaronder de 
uitwerking van de verkeers- en bebordingsplannen, locatie specifieke 
veiligheidsmaatregelen, transporttijden en de omgevingscommunicatie?

c) U schrijft in het werkplan op pagina 17: “Samen met de omwonenden 
bepalen we de vensters waarin de aan- en afvoer plaats kan vinden om 
de hinder voor de omwonenden te beperken”. Wij vragen u hierbij 
ruimhartig om te gaan met de wensen van bewoners, bedrijven en de 
gemeente. Zodat de leefbaarheid en bereikbaarheid geborgd blijft.
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d) Kunt u bevestigen dat u zich inspant om eventueel ontstane overlast (bv 
door verstuivend zand) direct te verhelpen. En dat u ruimhartig omgaat 
met het compenseren van eventuele schade?

e) Kunt u waarborgen dat het strand en de duinen in Wijk aan Zee ook voor 
bezoekers en toerisme aantrekkelijk blijven en de toegankelijkheid en de 
gebruiksmogelijkheden zo min mogelijk belemmerd worden?

f) En draagt u er zorg voor dat (strand)ondernemers hun bedrijf normaal 
kunnen voortzetten en/of zorg voor compenserende maatregelen voor 
zowel gebruikers als ondernemer?

Veiligheid van de uitvoeringswijze

Wij zijn verheugd te lezen dat veiligheid voor TenneT de hoogste prioriteit heeft. Wat 
ons betreft is veiligheid een essentiële voorwaarde voor de ‘licence to operate’.

Een specifiek aandachtspunt, dat ook benoemd is in een van de informatieavonden, 
is de verkeersveiligheid bij zware transportbewegingen op drukke dagen in Wijk aan 
Zee. In het bijzonder op de Dorpsduinen, waar aan weerszijden geparkeerd wordt, 
voetgangers en fietsers passeren en de aan- en afvoer voor de werkzaamheden 
doorgang dient te vinden. Kunt u bevestigen dat ook hier veiligheid voorop staat, en 
welke stappen u zet om de veiligheid tijdens drukke zomerdagen te waarborgen?

Parkeerplaats Meeuweweg

Het werkplan stelt in paragraaf 2.1 dat TenneT na de werkzaamheden het terrein 
opruimt en PWN het tijdelijke parkeerterrein weer inricht als natuur en een definitieve 
parkeerplaats inricht. Wij verzoeken u voor zover er werkzaamheden plaatsvinden 
op grondgebied van de gemeente Beverwijk na afloop van de werkzaamheden het 
terrein conform de huidige inrichting en in oorspronkelijke staat te herstellen.

Indien daar breed maatschappelijk draagvlak voor is, staat de gemeente Beverwijk 
er voor open om varianten te verkennen voor een gewijzigde ruimtelijke inrichting 
tenn gunste van de natuur na afloop van de werkzaamheden. Dit staat los van het 
voorliggend werkplan.

Extra werklocaties op het strand

In paragraaf 4.2.2 geeft u aan dat naast WKT1 op het strand naar aanleiding van de 
voorkeursalternatieven mogelijk nog drie werkterreinen nodig zijn. Wij begrijpen dat 
dit ten dienste staat van het verminderen van verkeershinder. Kunt u bevestigen dat 
bewoners, strandexploitanten en andere stakeholders betrokken worden bij het 
concretiseren van de BLVC-plannen voor deze werkterreinen en dat de gemeente 
Beverwijk hierbij betrokken wordt, voor zover de werkzaamheden impact hebben op 
grondgebied van de gemeente Beverwijk?

Communicatie en informatievoorziening aan bewoners

In aansluiting op eerdere correspondentie, maar ook gezien onze gezamenlijke 
ervaringen blijven we wijzen op het belang van het zo goed, tijdig en open mogelijk 
communiceren over de stand van zaken van de projecten, de te verwachten 
werkzaamheden en de planningen. Nieuwsbrieven, artikelen op de website en in de 
pers, raadsbrieven en (digitale) informatiebijeenkomsten met ondernemers, 
bewoners, bestuurders of specifieke werkgroep-overleggen zijn hierbij essentieel.
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Wij verwachten dat wij u met deze reactie voldoende inzicht geven in onze 
zienswijze, en dat u onze vragen, aandachtspunten en verzoeken weet mee te 
nemen in uw reactie op onze zienswijze.

Hoogachtend,

teammanager Ruimtelijk beleid,

Bijlage(n): geen
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Verzonden: 5/4/2021 3:01:05 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) ontwerpbesluit fase 3
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s): 
Voorletters: 
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode:  
Woonplaats:   
Land: Nederland
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Buurt en/of bewonersorganisatie
(Mede) namens:
Organisatie: 

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

Zie bijlage

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Zie bijlage

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Zie bijlage

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Zie bijlage

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Zie bijlage
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Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt NOZ HKN/HKWA fase 3
Postbus 142
2270 AC Voorburg

Betreft: Zienswijze NOZ/HKN/HKWA fase 3

Geachte heer/mevrouw Wijk Aan Zee 1604 2021

Zoals u op 15 maart jongstleden tijdens de digitale bijeenkomst heeft kunnen merken zijn de leden 
van de VSW op een positieve maar bezorgde wijze betrokken bij de werkzaamheden die medio 
september voor de strandexploitanten het hoogtepunt gaan bereiken op het strand van Wijk aan 
Zee/Heemskerk.

De betrokkenheid op een positieve manier blijkt bijvoorbeeld door het oplossingsgerichte voorstel 
van de heer van Son ( DitisSunsea) om eventueel zand van het Zuiderbad te gebruiken voor de 
ophoging van de bouwplaats aan het Noorderbad.

Wij zijn echter ook bezorgt over de gevolgen van de aanvoer transporten van zand en materiaal met 
zwaar materieel vanaf de eerste week september 2021 via het vtiegerpad over het strand naar het 
Noorderbad. Juist langs deze route liggen de particuliere-, hotel-strandhuisjes en paviljoens die nog 
de klap van de Corona crisis aan het verwerken zijn.

Wij begrijpen dat de werkzaamheden plaats gaan en moeten vinden en waarderen het dat het 
grootste deel van de zomerperiode het strand ontzien gaat worden waar mogelijk.

Echter in de eerste helft van september is er nog een gedeelte van Nederland waar de zomervakantie 
is. Het grootste gedeelte van de exploitanten moet het van deze periode hebben en zijn afhankelijk 
van de zomerperiode. Het zal duidelijk zijn dat iedere tegenslag hoe klein of goot dan ook grote 
gevolgen kan hebben. Tijdens je vakantie/strandbezoek geconfronteerd worden met de geplande 
transporten is niet de beste reclame voor Wijk aan Zee.

Ook vragen wij ons af, mochten de werkzaamheden uitlopen, hoe wij in 2022 om dienen te gaan met 
het weer opbouwen van de paviljoens en strand accommodaties zonder dat dit tot gevolgschade 
lijdt.

Graag brengen wij onze zorgen onder de aandacht en vernemen graag uw reactie.
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Met vriéndelijke groeten.

Namens de voorzitter Secretaris 

Correspondentieadres:
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