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1. Waarom aanlandingen wind op zee? 

• Klimaatverandering: noodzaak tot maatregelen. 
Klimaatakkoord: voor behalen doelstellingen 2030 
en 2050 grote rol voor wind op zee. 

• Daarom: 
• Routekaart 2023 (blauw)  3,5 GW
• Routekaart 2030 (groen)  6,1 GW

• Wind op zee -> net op zee/land -> aansluiting 
landelijk hoogspanningsnet 
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1. Aanlandingen in Beverwijk/Wijk aan Zee
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Planning:

HKN: in realisatie, gereed 2023
HKwA: in realisatie, gereed 2024
HKwB: ontwerpfase, gereed 2026

Omvang:

HKN: 700MW
HKwA: 700MW
HKwB: 700MW
Totaal in NZKG: 2,1GW
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2. Gevolgde procedure: Rijkscoördinatieregeling 

• Projecten van nationaal belang realiseren vanuit het Rijk 

• Regierol Rijk: Ministers EZK en BZK stellen rijksinpassingsplan vast 
(bestemmingsplan op rijksniveau). 

• Tegelijk met het Inpassingsplan ook de benodigde vergunningen: op hetzelfde 
moment ontwerpen ter inzage en definitieve besluiten vaststellen. 

• Beroep in 1 instantie (alleen Raad van State), tegen alle besluiten tegelijk.



2. Rolverdeling

Ministerie EZK en BZK: bevoegd gezag voor ruimtelijke 
besluit project (inpassingsplan)
EZK is coördinerend ministerie 

Gemeente Beverwijk, Ministerie LNV, Rijkswaterstaat en RvO: 
bevoegd gezag voor uitvoeringsbesluiten (verlenen 
vergunningen en ontheffingen)

TenneT: initiatiefnemer. Aangewezen om de netten op zee te 
realiseren.

11 juni 2021
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3. Keuze voorkeursalternatief 
Minister EZK heeft eind mei 2020 een
voorkeursalternatief (VKA) gekozen op basis van:

1. Integrale effectenanalyse (IEA)
2. Reacties vanuit omgeving op de IEA 
3. Advies van regionale overheden 
4. Advies Commissie m.e.r. op Milieueffectrapport 

(fase 1) 
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VKA op land: optimalisatie van 
meest zuidelijke alternatief 1a



3. Keuze voorkeursalternatief op land: onderbouwing
Vanuit regionale overheden en omgeving duidelijke 
roep om zuidelijk tracé

• Tracé op grootste afstand van Wijk aan Zee
• Minder overlast tijdens realisatie door afstand tot 

dorp 
• Zwaar transport mogelijk via terrein Tata Steel
• Tracé geen belemmering voor 

duurzaamheidsbelangen
• Technisch haalbaar
• Geen strandhuisjes in huidige situatie, wel 

bestemmingsstrook
• 1 werkterrein in Natura2000
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4. Huidige fase in procedure: stappen na keuze VKA

• Detailleren VKA en optimaliseren
• Overleg met partijen
• Onderzoeken op zee en op land

 Drie producten: 
• MER fase 2
• Ontwerp vergunningen
• Ontwerp inpassingsplan
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4. Huidige fase in de procedure 
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• Ontwerpstukken ter inzage van 28 mei tot 8 juli

• Stukken in te zien op website bureau energieprojecten: Net op zee - Hollandse Kust 
(west Beta) | RVO.nl | Rijksdienst of gemeente Beverwijk/informatiecentrum

• Zienswijze indienen:
 Digitaal (voorkeur) via reactieformulier op de website
 Per post
 Mondeling 

Voornemen en 
participatie

Notitie 
Reikwijdte en 

Detail

Integrale
effecten  
analyse

Keuze VKA Ontwerp 
besluiten

Definitieve 
besluiten

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-hollandse-kust-west-beta


5. Welke stukken liggen ter inzage?
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1. Ontwerp Inpassingsplan
2. Ontwerp vergunningen en ontheffing
3. Milieueffectrapportage fase 2

1. Ontwerp Inpassingsplan (OIP):
• In OIP is ligging kabel plus beschermingszone  

en uitbreiding transformatorstation vastgelegd

• Het OIP bestaat uit regels, toelichting bij die 
regels en verbeeldingen en een bijlagenboek 
(o.a. MER, Passende Beoordeling, akoestisch 
onderzoek transformatorstation, etc.)



5. Welke stukken liggen ter inzage?
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2. Ontwerp vergunningen:

 Omgevingsvergunning
 Watervergunning
 Ontheffing soorten
 Natuurvergunning

3. Milieueffectrapportage fase 2:

 Hoofddocument incl. samenvatting
 Passende beoordeling
 Bijlagen
 Publieksvriendelijke MER op website



6. Vervolg

2021
• 28 mei – 8 juli: ter inzage ontwerp besluiten (iedereen kan zienswijze

indienen)
• Juli: advies Commissie m.e.r. op MER fase 2
• Aug – okt: opstellen definitieve besluiten n.a.v. zienswijzen
• Nov – jan 2022: ter inzage definitieve besluiten  mogelijkheid voor

beroep (Raad van State)
2023 start realisatie
2026 in bedrijfname
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