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Verzoek instemming werkplan zeekabels op het strand HKN

Geachte mevrouw,
In het kader van de Watervergunning (ref. RWS-2019/13702) van het project net op zee Hollandse Kust
(noord) en het net op zee Hollandse Kust (West Alpha) biedt TenneT TSO B.V. middels deze brief en bijlage
het werkplan zeekabels op het strand ter goedkeuring aan.
Het goedkeuringsbesluit voor het bovengenoemde werkplan wordt nog onder de Rijkscoordinatieregeling
(RCR) voorbereid. Hierbij is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het bevoegd gezag.
Tevens verzoekt TenneT TSO bv, middels dit schrijven, de aan haar bij besluit van 9 mei 2019 verleende
vergunning op grond van de Waterwet (RWS-2019/13702) goedkeuring op basis van voorschrift 19 lid 3,
voor het uitvoeren van de werkzaamheden opgenomen in het ingediende werkplan tijdens het stormseizoen.
In verband daarmee heeft de minister van EZK mij gevraagd het volgende op te nemen in de aanvraag.
1. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dient u als bevoegd gezag een afschrift van deze
aanvraag aan de Minister van EZK te versturen. Tennet zal er echter voor zorgen dat de minister
van Economische Zaken en Klimaat een exemplaar van deze aanvraag ontvangt. U hoeft dus geen
exemplaar door te sturen.
2. In reactie op deze kopie van de aanvraag zal de minister u per brief melden wanneer van u verwacht
wordt een ontwerpbesluit gereed te hebben.
3. Het ontwerpbesluit, en later ook het besluit, stuurt u niet aan Tennet, maar aan de minister van
Economische Zaken en Klimaat, t.a.v. Bureau Energieprojecten, Postbus 93144, 2509 AC Den
Haag. De minister stuurt de besluiten gebundeld door aan de initiatiefnemer; dit is juridisch gezien
de bekendmaking.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. In geval van inhoudelijke vragen of
onduidelijkheden verzoeken wij u op korte termijn contact met ons op te nemen (zie aanhef brief voor
contactgegevens). Voor procedurele vragen verzoeken wij u contact op te nemen met Bureau
Energieprojecten, tel. 070 379 8979.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.

Symen Veldhuis
Verzendwijze:
Deze brief met bijlagen wordt per e-mail verzonden aan: Rijkswaterstaat Zee & Delta en Rijkswaterstaat
West-Nederland Zuid: werner.helmich@rws.nl en kevser.dehaas@rws.nl . Tevens zal een kopie per email
worden verstuurd aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat:n.h.tijhuis@minezk.nl en aan het
Bureau Energieprojecten, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: ania.kulmaczewska@rvo.nl.

