
 

 

 

 

 

 

  
Omschrijving Bestuurlijk overleg Net op zee IJmuiden Ver Alpha én 

het Net op zee Nederwiek 1 
Vergaderdatum en -tijd 9 mei 2022, 15.30 uur - 17.00 uur 
Locatie Digitaal 
Aanwezig Ministerie van EZK, Waterschap Scheldestromen, 

gemeente Borsele, gemeente Middelburg, gemeente 

Veere, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, TenneT. 
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Directoraat-generaal Klimaat 

en Energie 

Directie Warmte en Ondergrond 

Behandeld door 

  

  

 

 
Datum 

9 mei 2022 

Kenmerk 

DGKE-WO / 22201762 

Kopie aan 

 

Bijlage(n) 

2 

 

Vergaderpunten 

1. Opening en mededelingen 

- [Geen acties of besluiten] 

 

2. Vaststellen agenda 

- [Geen acties of besluiten] 

 

3. Ter informatie: actie- en besluitenlijst vorige vergadering d.d. 3 

november 2021. Deze is reeds afgestemd. 

- [Geen acties of besluiten] 

 

4. Verslag vergadering d.d. 3 november 2021. Deze is reeds 

afgestemd, m.u.v. een toevoeging op verzoek van het Waterschap 

Scheldestromen.  

-  [ACTIE] Nuancering m.b.t. zettingen wordt in de toevoeging van het 

Waterschap aangevuld.   

 

5. Stand van zaken project NOZ IJmuiden Ver Alpha 

- [ACTIE] EZK neemt punt mbt zonnepanelen op dak converterstation 

mee naar de collega’s van netbeheer.  

- [BESLUIT] Alle aanwezigen van het Bestuurlijk Overleg zijn akkoord 

met de terinzagelegging van de definitieve stukken voor IJmuiden Ver 

Alpha.  

 

6. Stand van zaken project NOZ Nederwiek 1 

- [BESLUIT]: We komen einde zomer schriftelijk terug op de nieuwe 

versie van de c-NRD, maar organiseren daarvoor geen ambtelijk of 
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Directoraat-generaal Klimaat 

en Energie 

Directie Warmte en Ondergrond 

 
Ons kenmerk 

DGKE-WO /  22201762 

bestuurlijk overleg meer. We streven om daarbij één tracé op zee op 

te nemen en twee varianten op land mee te nemen.  

 

7. Relatie met overige projecten 

- [ACTIE] Besproken wordt om dit bilateraal nog verder te bespreken 

tussen EZK en Gemeente Borsele. 

- [ACTIE] Afgesproken wordt dat Waterschap Scheldestromen in dit 

Bestuurlijk Overleg de ontwikkelingen van waterveiligheid projecten 

worden besproken.  

- [BESLUIT] We pakken toekomstige projecten integraal aan door één 

Bestuurlijk Overleg te organiseren, maar regelen de agenda zo dat de 

specifieke projecten later op de agenda komen. Dat geeft partijen de 

gelegenheid om een gedeelte aanwezig te zijn. De stukken, met 

daarin alle onderwerpen, worden wel naar iedereen gestuurd en zijn 

dusdoende geheel transparant. 

 
8. Datum volgend Bestuurlijk Overleg 

- [BESLUIT] Mogelijk wordt voor het project van het 
hoogspanningsstation nog een extra Bestuurlijk Overleg ingepland. Als 

dit niet lukt, wordt het de kennisgeving voornemen en 
participatievoorstel schriftelijk afgestemd. Voor NOZ Nederwiek 1 en 
NOZ IJmuiden Ver Alpha wordt schriftelijk contact gehouden tot einde 
2022. Eind 2022 is dan een gecombineerd Bestuurlijk Overleg.  
 

9. Rondvraag en sluiting 

- [Geen acties of besluiten] 

 




