
Net op zee - Hollandse 
Kust (west Beta)

TenneT TSO B.V., de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een 
ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van een windpark op de Noordzee 
naar een transformatorstation in de gemeente Beverwijk.

In het windenergiegebied Hollandse Kust (west) wordt 60 kilometer ten westen van 
de kust van Noord-Holland een windpark gebouwd met een vermogen van 700 
megawatt (MW). In het windpark komt een platform Hollandse Kust (west Beta) waar 
de stroom van windmolens samenkomt en van 66 kilovolt (kV) omgezet wordt naar 
220 kV. Via een ondergrondse hoogspanningsverbinding gaat de stroom van het 
platform naar het transformatorstation in Beverwijk om de stroom om te zetten van 
220 kV naar 380 kV. Dit transformatorstation wordt al gebouwd voor het project 
‘Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)’ en zal worden uitgebreid voor Hollandse 
Kust (west Beta). Vanaf het transformatorstation gaat de stroom via een 
ondergrondse kabel naar het bestaande hoogspanningsstation in Beverwijk voor de 
aansluiting op het landelijke hoogspanningsnet. Deze verbinding wordt in het project 
‘Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)’ gerealiseerd.
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Type project: Hoogspanning 
Type coördinatie: Rijkscoördinatieregeling (RCR)
Fase: Procedurefase
Initiatiefnemer: TenneT TSO B.V. 
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Informatie
• Bureau Energieprojecten: Net op zee - Hollandse Kust (west Beta)
• Verkenning aanlanden netten op zee 2030
• Projectsite initiatiefnemer TenneT TSO B.V.: Net op zee Hollandse 

Kust (west Beta) 

Kamerbrieven (selectie)
• Kamerbrief over vaststelling Structuurvisie Windenergie op zee | 

05-04-2019 
• Kamerbrief over de voortgang uitvoering routekaart windenergie op zee 

2030 | 05-04-2019
• Kamerbrief Routekaart windenergie op zee 2030 | 27-03-2018
 
Betrokken partijen 

Overheden 
• Gemeenten: Beverwijk en Velsen
• Waterschap: Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier
• Provincie: Noord-Holland 
• Rijkswaterstaat West-Nederland Noord
• Rijkswaterstaat Zee en Delta
• Omgevingsdienst  IJmond en Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied
• Rijksvastgoedbedrijf

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten, Dorpsraad Wijk aan Zee en 

diverse bewonersgroepen en wijkcomités
• Belangenorganisaties, zoals Stichting Duinbehoud en Stichting 

De Noordzee
• Diverse bedrijven, waaronder waterbedrijf en duinbeheerder 

PWN, Tata Steel, bedrijven in zandwinning, scheepvaart en 
recreatieve bedrijven zoals horeca en (kite)surfscholen

• Kabel- en leidingeigenaren, waaronder Kistos, Gasunie, 
Wintershall, Liander en KPN.

• Stichting Beeldenpark ‘Een Zee van Staal’

Proces

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Voorfase 
• Februari 2019 

Melding initiatief bij het ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat (EZK).

Procedurefase: Publicatie voornemen project
• 22 februari 2019 - 4 april 2019 

Voornemen en participatieplan ter inzage gelegd. Aantal 
ontvangen reacties: 25.

• 7 juni 2019 - 18 juli 2019  
Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter 
inzage gelegd. Aantal ontvangen zienswijzen: 22.

• Oktober 2019 
Publicatie definitief NRD.

• Najaar 2019 - maart 2020 
Onderzoeken milieueffectrapportage (m.e.r.), techniek en 
kosten voor aanleg, overleg met belanghebbenden.

Procedurefase: Voorkeursalternatief
• Begin 2020 

Oplevering en publicatie van rapport Integrale 
Effectenanalyse. Betrekken regionale overheden voor 
advies voorkeursalternatief. 

• April 2020 
Keuze voorkeursalternatief door minister van EZK (en in 
afstemming met minister van BZK), op basis van advies van 
regionale overheden, reacties vanuit de omgeving en 
advies Commissie m.e.r. 

Procedurefase: Formele besluiten
• Begin 2021 

Ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-uitvoeringsbesluiten 
ter inzage gelegd. 

• Eind 2021 
Vaststelling definitieve inpassingsplan en 
uitvoeringsbesluiten.

Beroepsfase
• 2022 

Naar verwachting uitspraak Raad van State als beroepen 
zijn ingediend.  

Realisatiefase
• 2023 - 2026 

Mogelijke realisatie en ingebruikname.

Omgeving (activiteiten EZK)

Vanaf de aanvang van een project staat EZK in direct contact met 
betrokken partijen, individuele belanghebbenden en de (poten-
tiële) initiatiefnemers. Ook vanuit TenneT is er intensief contact 
met de omgeving. Met betrokken overheden overlegt EZK op 
bestuurlijk en ambtelijk niveau.

• 14 en 28 maart 2019 
Werksessies met belanghebbenden voor onshore (op land) 
en offshore (op zee) deel project. 

• Mei 2019 
Ambtelijk en bestuurlijk overleg met betrokken overheden 
(provincie, gemeenten, hoogheemraadschappen, 
Rijkswaterstaat). Deze hebben gedurende de looptijd van 
het project meerdere keren plaatsgevonden. Expertmeeting 
over geluid voor gemeenteraad Beverwijk, Heemskerk en 
Velsen door EZK en TenneT. Informatiesessies over de 
TenneT-projecten voor de gemeenteraad Beverwijk hebben 
daarna nogmaals  plaatsgevonden bij mijlpalen.

• 20 en 25 juni 2019 
2 informatiebijeenkomsten voor bewoners en andere 
geïnteresseerden, ook over project Kavelbesluit Hollandse 
Kust (west). Aantal bezoekers: 35 in totaal.

• November 2019 
Werksessies met belanghebbenden voor onshore (op land) 
en offshore (op zee). Ook is een themagroep geluid 
opgericht die in 2019, 2020 en 2021 verschillende malen 
bijeengekomen is.

• 13 februari 2020  
Een inloopbijeenkomst in Wijk aan Zee over de Integrale 
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https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hk-west-beta
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/noz-2030
https://www.netopzee.eu/hollandsekustwestbeta/
https://www.netopzee.eu/hollandsekustwestbeta/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/05/kamerbrief-over-de-voortgang-uitvoering-routekaart-windenergie-op-zee-2030
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/05/kamerbrief-over-de-voortgang-uitvoering-routekaart-windenergie-op-zee-2030
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/05/kamerbrief-over-de-voortgang-uitvoering-routekaart-windenergie-op-zee-2030
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/05/kamerbrief-over-de-voortgang-uitvoering-routekaart-windenergie-op-zee-2030
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z05409&did=2018D21716
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/rcr


Effectenanalyse. Aantal bezoekers: 95.
• 8 en 11 juni 2021 

2 digitale informatieavonden voor bewoners en overige 
geïnteresseerden over de ontwerpbesluiten. Aantal 
bezoekers: 13 in totaal. 

Bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat
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