
      

 
  

   

    
      

    

 

 

            
         

      
     

        
     

           

          
          

     

             
          

             
        

  
             

           
      

       
            

        
         

        

  
    

 
  

  
 

  
    

 
 

     
     

 

  

  
   

 

 
 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

Witteveen+Bos 
Postbus 186 
8440 AD Heerenveen 

Datum 27 september 2022 
Betreft Wet natuurbescherming; verzoek wijziging voorschrift; Viking Link 

Besluit 

Geachte 

Bij uw aanvraag van 1 april 2022 namens National Grid Viking Link Ltd, verzocht 
u mij om een wijziging van de eerder aan u verleende vergunning (kenmerk: 
DGAN-NB/18002769) en daaropvolgende wijziging van de vergunning (kenmerk: 
DGNVLG-NV/19087501), op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) ten 
behoeve van de aanleg, exploitatie en de verwijdering van een 
hoogspanningsgelijkstroomverbinding tussen het Britse en Deense elektriciteitsnet 
(hierna : Viking Link) in en nabij de Natura 2000-gebieden Klaverbank en Friese 
Front. 

Ik wijzig hierbij de verleende vergunning, zodanig dat het tijdelijk afdekken van 
de kabels buiten Natura2000-gebieden is opgenomen en de einddatum wordt 
gewijzigd in 31 december 2023. 

Voor een weergave van de inhoud van de aanvraag en de relevante wet- en 
regelgeving alsmede het van toepassing zijnde beleid verwijs ik naar bijlage 1 bij 
dit besluit. In dit besluit vindt u mijn inhoudelijke overwegingen. De aanvraag en 
de bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit. 

Eerdere besluitvorming 
Op 1 februari 2018 is door de toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit aan National Grid Viking Link Ltd op grond van artikel 2.7, lid 2, 
van de Wnb (kenmerk: DGAN-NB/18002769) vergunning verleend voor de aanleg, 
exploitatie en de verwijdering van een hoogspanningsgelijkstroomverbinding 
Viking Link. Deze vergunning is onder meer verleend onder de voorwaarde dat de 
realisatiefase (bouw- en aanlegwerkzaamheden) uiterlijk 31 december 2022 moet 
zijn beëindigd (voorschrift 40). Per besluit van 8 april 2019 (kenmerk: DGNVLG-
NV/19087501) heb ik voorschriften 17, 18 en 19 gewijzigd. 

Directoraat-generaal Natuur, 
Visserij en Landelijk Gebied 

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC 
Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6011 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/lnv 

Behandeld door 

Ons kenmerk 
DGNVLG-NV / 22302306 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 
1 
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Wijzigingsverzoek 
U heeft op 1 februari 2018 een vergunning ontvangen met DGAN-NB/18002769 
ten behoeve van de aanleg, exploitatie en de verwijdering van een 
hoogspanningsgelijkstroomverbinding. Door het stilliggen van werkzaamheden 
tijdens de pandemie in perioden in 2020/2021 konden niet alle werkzaamheden 
binnen de in de vergunning aangegeven termijn worden voltooid. Tevens liggen 
de kabels in de tussentijd open wat een risico vormt voor de kabel en de 
omgeving. 

Om deze reden is op 1 april 2022 een wijziging van de vergunning aangevraagd. 
Deze wijziging ziet op het wijzigen van de geldigheidstermijn met betrekking tot 
de uitvoering en het tijdelijk afdichten van de kabels om zodoende schade te 
voorkomen. 

Vergunningvoorschrift nr. 40 luidt als volgt: 
‘De vergunning voor de aanlegfase is geldig van 1 januari 2019 tot en met het 
moment dat de vergunde activiteit wordt beëindigd (zie voorschrift 10), doch 
uiterlijk tot en met 31 december 2022.’ 

Door het tijdelijke minder uitvoeren en stilliggen van werkzaamheden binnen het 
project door regelgeving omtrent de COVID-19 pandemie tussen 2020 en 2022, is 
gebleken dat het niet mogelijk is om te voldoen aan dit voorschrift. 

Het verzoek strekt derhalve tot een wijziging van de in voorschrift 40 genoemde 
einddatum van de bouw- en aanlegwerkzaamheden, tot en met 31 december 
2023 en het tijdelijk afdekken van de openliggende kabels, totdat de 
werkzaamheden ver genoeg gevorderd zijn om deze aan te kunnen sluiten. 

Wettelijk kader 
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) in werking 
getreden. Op grond van artikel 9.4, lid 1, Wnb gelden vergunningen als bedoeld in 
artikel 19d, lid 1, van de Nb-wet als vergunningen als bedoeld in artikel 2.7, lid 2, 
Wnb. Op grond van artikel 9.4, lid 2, Wnb gelden voorschriften, verbonden aan 
vergunningen als bedoeld in artikel 19d, lid 1, van de Nb-wet, als voorschriften als 
bedoeld in artikel 5.3, lid 1, Wnb. 

Procedure 
De originele vergunning heeft de ‘Projects of Common Interest’ (hierna: PCI) 
procedure gevolgd. Een PCI dient te zijn aangewezen. Viking Link staat niet langer 
op de lijst van aangewezen PCI projecten. Daarmee lijkt dan ook, gelet op artikel 
20a, lid 1, onder c, van de Elektriciteitswet 1998, de RCR niet langer van 
toepassing. De reguliere procedure voor een wijzigingsverzoek voor een lopende 
vergunning is daarom gevolgd. Dit heeft tot gevolg dat op dit wijzigingsbesluit de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in art. 3.31, derde lid, van de 
Wro in samenhang gelezen met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, 
van toepassing is. 

Dit besluit heeft van 26 juli 2022 t/m 06 september 2022 ter inzage gelegen, als 
bedoeld in art. 3.31, derde lid, van de Wro in samenhang gelezen met afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht. Hierop zijn geen zienswijzen ontvangen. 

DGNVLG-NV / 22302306 
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DGNVLG-NV / 22302306 
Beoordeling 
Ook bij een langere doorlooptijd van de bouw- en aanlegwerkzaamheden blijft, 
volgens uw verzoek, de totale stikstofemissie als gevolg van de uitvoering van 
deze werkzaamheden ongewijzigd. De stikstofdepositie zal daarom ook niet 
toenemen. 

Hierbij wordt opgemerkt dat de bouw- en aanlegwerkzaamheden slechts 
vertraagd zijn en ongewijzigd voortgezet worden. De effecten van de bouw- en 
aanlegwerkzaamheden op de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-
gebieden Klaverbank en Friese Front zijn eerder beoordeeld in de 
‘Verslechteringstoets Viking Link – Nederland Juli 2017’ (rapport: VKL-07-28-
J800-009) en de herziene ecologische beoordeling ‘Addendum 
Verslechteringstoets Viking Link – NL Sector -Deterioration update January 2019’ 
(rapport: VKL-07-20-J800-094) die ten grondslag ligt aan het besluit van 8 april 
2019. Deze eerder geleverde onderbouwing is naar mijn mening ten aanzien van 
de reeds getoetste instandhoudingsdoelstellingen nog actueel en valide om als 
grondslag te dienen voor dit besluit om de geldigheidsduur van de bouw- en 
gebruiksfase uit de eerder verleende vergunning te verlengen. 

Ik stem in met de conclusie, zoals opgenomen in de aanvullende ecologische 
beoordeling, dat met de voorgestelde verandering in uitvoering een (significant) 
negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen is uit te sluiten. 

Besluit 
Op basis van de door u toegezonden aanvullende ecologische beoordeling ben ik 
van mening dat (significante) effecten door het tijdelijk afdekken van de open 
liggende kabels buiten Natura2000 gebied uit zijn te sluiten. Hiervoor zal een 
toevoeging worden gedaan onder b, aan het al bestaande voorschrift 20. 

Het aangepaste vergunningvoorschrift luidt: 
20. 

a. De gronddekking van de kabel dient in Natura 2000-gebied Klaverbank, 
met uitzondering bij het kruisen van twee pijpleidingen van Engie E&P 
Nederland B.V. en Noordgastransport B.V., over de gehele lengte van het 
tracé 1 meter te zijn. De aanlegdiepte van de sleuf dient daartoe minimaal 
1,3 meter te zijn. 

b. Buiten Natura2000-gebied worden op een aantal punten kabeluiteindes 
afgedekt met gravel om zo beschadiging aan de kabel en negatieve 
effecten op omliggende natuurwaarden te voorkomen. Dit betreft 
respectievelijk punten ter hoogte van 268.5, 273.25 en 328.25 zoals 
vermeld in de aangepaste Verslechteringstoets. Schepen met te storten 
gravel die van en naar de stortlocatie varen en de uitvoering van de 
werkzaamheden moeten voldoen aan de voorschriften binnen deze 
vergunning. 
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Ik besluit op grond van artikel 5.4, lid 1, aanhef en onder d, van de Wnb om 
DGNVLG-NV / 22302306 

voorschrift 40 van de vergunning van 1 februari 2018 (kenmerk: DGAN-
NB/18002769) en besluit van 8 april 2019 (kenmerk: DGNVLG-NV/19087501) als 
volgt te wijzigen: 
40. Deze vergunning is voor wat betreft de aanleg geldig tot en met het 

moment dat de werkzaamheden zijn beëindigd, doch uiterlijk tot en met 
31 december 2023. 

Overige voorschriften en beperkingen blijven onverkort van kracht. 

Hoogachtend, 

De Minister voor Natuur en Stikstof 
namens deze: 

MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 

Bijlagen: 
- Verlenging vergunning Viking link, additional advise permitting (kenmerk: 

126803/22-002.358) 

Beroep 

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Als belanghebbende kunt u 
hiertegen in beroep gaan. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u 
in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het 
definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook 
in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft 
doorgegeven. 

U kunt uw beroepschrift digitaal of via een brief indienen. Digitaal dient u in via 
het beroepschriftformulier: 

https://formulier.rechtspraak.nl/burger/bestuur/beroepschrift/rechtbank 

U heeft hier een DigiD voor nodig. Let op: het digitale beroepschriftformulier is 
niet bruikbaar voor rechtspersonen of voor gemachtigden van rechtspersonen. 
Bedrijven als een besloten vennootschep (bv) of naamloze vennootschap (nv) en 
organisatie als een stichting of vereniging dienen hun stukken op papier in. Een 
eenmanszaak, vennootschep onder firma (vof) of commanditaire vennootschap 
(cv) kan de formulieren wel gebruiken. Zij kunnen inloggen met hun DigiD. 
Via een brief. 
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Vermeld in uw beroepschrift: 
DGNVLG-NV / 22302306 

 uw naam en adres 
 het besluit waartegen u in beroep gaat 
 waarom u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan 
 wat de beslissing volgens u moet zijn 

Dateer en onderteken het beroepschrift. Uw woonplaats is bepalend bij de vraag 
bij welke rechtbank u uw beroepschrift moet indienen. Heeft u geen woonplaats in 
Nederland dan is de zetel van het bestuursorgaan bepalend. 

Via https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-
contact/Contact#contactgegevens kunt u nagaan bij welke rechtbank u uw 
beroepschrift moet indienen. 

Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de rechter mee met het beroepschrift. In 
elk geval: 

 het besluit waartegen u beroep instelt. 
 eventuele documenten en foto's waarmee u uw standpunt onderbouwt. 

Pagina 5 van 5 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en

	Naamloos
	Besluit 




