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Geachte , 

 

Voor het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha heeft TenneT op 27 augustus 2021 een melding in het 

kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer gedaan voor het oprichten en in werking hebben van een 

converterstation aan de Belgiëweg Oost te Borsele. Bij deze melding zat tevens een verzoek tot het 

opleggen van een maatwerkvoorschrift op basis van artikel 2.20 lid 1 van het Activiteitenbesluit 

milieubeheer voor het onderdeel geluid. 

Ten aanzien van uw besluit op deze melding is ingevolge artikel 20c en 20 ca Elektriciteitswet, alsmede 

ingevolge het door de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) genomen coördinatiebesluit 

(artikel 1) - Staatscourant nummer 36101 van 22 juli 20221 - de Rijkscoördinatieregeling uit de Wet 

ruimtelijke ordening van toepassing. Op basis van de melding heeft de gemeente Borsele binnen de eerste 

fase van de Rijkscoördinatieregeling een ontwerpbesluit maatwerkvoorschrift (kenmerk HZ_WABO-2021-

MWV1) vastgesteld dat op 14 januari 2022 is gepubliceerd. 

Recente inzichten ten aanzien van de precieze indeling en positionering van een aantal gebouwen op het 

converterstation heeft geleid tot wijziging van de lay-out van het converterstation ten opzichte van de 

oprichtingsmelding. Deze verandering van de inrichting melden wij in de tweede fase van de 

rijkscoördinatieregeling. Tegelijkertijd zal ook  de omgevingsvergunning voor het bouwen van het 

converterstation worden aangevraagd, gebaseerd op deze nieuwe lay-out. 
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Uit de opnieuw gedane geluidberekeningen (op basis van de nieuwe lay-out) is gebleken dat er plaatselijk 

hogere en plaatselijk lagere geluidniveaus optreden in vergelijking met de eerder berekende waarden 

welke zijn opgenomen in het ontwerp maatwerkvoorschrift. Het huidige ontwerp maatwerkvoorschrift is 

niet meer passend. Er dient een nieuw maatwerkvoorschrift voor geluid te worden vastgesteld, gebaseerd 

op de nieuwe berekende waarden voor de nieuwe gewijzigde lay out.  

Middels deze brief trekken wij ons verzoek tot het stellen van maatwerk voor geluid, zoals verzocht in de 

melding van 27 augustus 2021, in. U hoeft hiervoor in vervolg op het ontwerpbesluit binnen fase 1 van de 

Rijkscoördinatieregeling geen definitief besluit vast te stellen.  

In fase 2 van de Rijkscoördinatieregeling zullen wij een nieuwe melding doen voor het veranderen van de 

inrichting. Bij deze melding zullen wij een nieuw verzoek doen voor het opleggen van een 

maatwerkvoorschrift voor geluid op basis van het nieuwe, geactualiseerde akoestisch onderzoek dat 

onderdeel van de veranderingsmelding zal zijn. 

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. 
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