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Woord vooraf
Van vrijdag 21 oktober tot en met donderdag 1 december 2022 lagen voor het project Net op zee 
IJmuiden Ver Beta de ontwerpbesluiten fase 2 ter inzage. In deze periode kon u hierop reageren.

Wat gaat er gebeuren?
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de landelijk beheerder van het 
hoogspanningsnet TenneT werken samen aan het project Net op zee IJmuiden Ver Beta. Via deze 
ondergrondse hoogspanningsverbinding wordt de duurzame energie, die in de toekomst op zee 
wordt opgewekt in het nieuwe windenergiegebied IJmuiden Ver, naar de Maasvlakte 
getransporteerd.

Waarom is dit project nodig?
Door het gebruik van olie, kolen en aardgas warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit 
tegen te gaan, stapt Nederland over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Voor deze 
overstap zijn aanpassingen aan ons elektriciteitsnet nodig, zoals extra aansluitingen voor 
windmolenparken op zee naar het vasteland.

Welke procedure wordt gevolgd?
Op de besluitvorming over het project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. In fase 2 van 
deze procedure liggen de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Melding Activiteitenbesluit met maatwerkvoorschriften. Voor de realisatie van het converterstation 
op de Maasvlakte is een aantal maatwerkvoorschriften opgesteld.
• Omgevingsvergunning voor het bouwen van een converterstation op de Maasvlakte.

De besluiten uit fase 1 zijn inmiddels onherroepelijk. U kunt deze desgewenst nog raadplegen via de 
hieronder genoemde website.

Zienswijzen
Op de ontwerpbesluiten zijn binnen de reactietermijn in totaal 3 zienswijzen binnengekomen. De 
zienswijzen zijn integraal opgenomen in deze inspraakbundel. U kunt deze inspraakbundel 
downloaden van www.bureau-energieprojecten.nl .

Wat is het vervolg?
De ontvangen reacties worden bekeken bij het nemen van de definitieve besluiten. Wanneer u niet 
reageert op de ontwerpbesluiten, kunt u later alleen reageren op de definitieve besluiten als deze 
tegen uw belangen ingaan.

Wilt u meer weten?
Meer informatie over Net op zee IJmuiden Ver Beta en alle bijbehorende documenten vindt u op 
www.rvo.nl/net-op-zee-ijmuiden-ver-beta . Heeft u vragen over de procedure? Bel dan met 
telefoonnummer 070 379 89 79.
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Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluiten fase 2 Net op zee IJmuiden 

Ver Beta, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van vrijdag 21 oktober tot en met donderdag 1 december 2022 liggen voor het project Net op zee 

IJmuiden Ver Beta de ontwerpbesluiten fase 2 ter inzage. In deze periode kunt u hierop reageren.

Project 

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de landelijk beheerder van het hoogspan-
ningsnet TenneT werken samen aan het project Net op zee IJmuiden Ver Beta. Via deze ondergrondse 
hoogspanningsverbinding wordt de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt in 
het nieuwe windenergiegebied IJmuiden Ver, naar de Maasvlakte getransporteerd.

Waarom is dit project nodig? 

Door het gebruik van olie, kolen en aardgas warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen 
te gaan, stapt Nederland over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Voor deze overstap 
zijn aanpassingen aan ons elektriciteitsnet nodig, zoals extra aansluitingen voor windmolenparken op 
zee naar het vasteland.
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Procedure 

Op de besluitvorming over het project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. In fase 2 van deze 
procedure liggen de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Melding Activiteitenbesluit met maatwerkvoorschriften. Voor de realisatie van het converterstation 

op de Maasvlakte is een aantal maatwerkvoorschriften opgesteld.
• Omgevingsvergunning voor het bouwen van een converterstation op de Maasvlakte.

De besluiten uit fase 1 zijn inmiddels onherroepelijk. U kunt deze desgewenst nog raadplegen via de 
hieronder genoemde website.

Wilt u reageren? 

U kunt van vrijdag 21 oktober tot en met donderdag 1 december 2022 reageren op de ontwerpbeslui-
ten fase 2. Dit heet het indienen van een zienswijze. In deze periode zijn de documenten met informa-
tie over de ontwerpbesluiten online te bekijken op www.rvo.nl/net-op-zee-ijmuiden-ver-beta. Op papier 
kunt u de documenten tijdens reguliere openingstijden bekijken bij het Ministerie van EZK.

U kunt op drie manieren reageren. U ontvangt een ontvangstbevestiging.
• Digitaal: via de website www.rvo.nl/net-op-zee-ijmuiden-ver-beta
• Post:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Net op zee IJmuiden Ver Beta
Postbus 111
9200 AC Drachten

• Telefonisch op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

Wat is het vervolg? 

De ontvangen reacties worden bekeken bij het nemen van de definitieve besluiten. Wanneer u niet 
reageert op de ontwerpbesluiten, kunt u later alleen reageren op de definitieve besluiten als deze 
tegen uw belangen ingaan.

Wilt u meer weten? 

Meer informatie over Net op zee IJmuiden Ver Beta en alle bijbehorende documenten vindt u op 
www.rvo.nl/net-op-zee-ijmuiden-ver-beta. Heeft u vragen over de procedure? Bel dan met telefoon-
nummer 070 379 89 79.
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Opzoektabel mondelinge, schriftelijke en digitale zienswijzen/reacties
In onderstaande tabel kunt u met het registratienummer het nummer van de zienswijze opzoeken. 
Door te klikken op uw zienswijzenummer wordt u automatisch doorverwezen naar de zienswijze. De 
zienswijzen zijn opgenomen vanaf pagina 8.

Zienswijzen op ontwerpbesluiten ’Net op Zee IJmuiden Ver Beta fase 2’

Registratienummer Zienswijzenummer
202200526 202200526
202200546 202200546
202200558 202200558
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Alfabetisch overzicht organisaties en zienswijzen/reacties

Zienswijzen op ontwerpbesluiten ’Net op Zee IJmuiden Ver Beta fase 2’

Zienswijzenummer Organisatie
202200546 Projectgroep Strandbroeders Maasvlakte, ROCKANJE
202200526 Provincie Zuid-Holland, Gedeputeerde Staten, S-GRAVENHAGE
202200558 Zandhandel Faasse BV, S-HEER HENDRIKSKINDEREN

7 van 15



Zienswijze 202200526 tot en met 202200558
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202200526

Verzonden: 11/13/2022 8:59:20 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Net op zee IJmuiden Ver Alpha Ontwerpbesluiten fase 2
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat: Postbus
Huisnummer: 90602
Postcode: 2509 LP
Woonplaats: s-Gravenhage
Land: Nederland
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Overheid
(Mede) namens:
Organisatie: Provincie Zuid-Holland

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

Zie bijlage

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Zie bijlage

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Zie bijlage

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Zie bijlage

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Zie bijlage
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202200526provincie 
Zuid*Holland

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
De minister voor Klimaat en Energie drs. R.A.A. Jetten
Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Net op zee IJmuiden Ver Beta
Postbus 111
9200 AC DRACHTEN

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum
Zieverzenddatum linksonder

Ons kenmerk
PZH-2022-819300468/
DOS-2022-0006478

Uw kenmerk

Bijlagen

Onderwerp

Reactie op terinzagelegging ontwerpbesluiten fase 2 voor
project Net op zee IJmuiden Ver Beta

Geacht heer Jetten,

Op 21 oktober 2022 hebt u bovengenoemde ontwerpbesluiten toegezonden.

Het provinciaal ruimtelijk beoordelingskader is vastgefegd in het Omgevingsbeleid, 
bestaande uit de Omgevingsvisie Zuid-Hol!and, de Programma(s) en de 
Omgevingsverordening Zuid-Hol!and
ln de visie, Programma(s) en de verordening zijn beleid respectievelijk regels 
opgenomen voor de borging en bescherming van provinciale ruimtelijke belangen.

Eerder constateerde wij al dat het inpassingsplan Net op zee IJmuiden Ver Beta in 
overeenstemming is met dit beleid. Dit plan is rnmiddels onherroepelijk. De 
ontwerpbesluiten kunnen binnen dit plan worden afgegeven.
Voorgelegde ontwerpbesluiten zijn dan ook conform ons beleid.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplem 1 

2596AW DenHaag

ln de protocolafspraken met Provinciale Staten (PS) is over Rijksprojectprocedures 
afgesproken dat reacties/zienswijzen op (voor)ontwerp projectbesiuiten in afschrift aan 
PS zullen worden toegezonden. PS zal worden geïnformeerd over deze reactie. Deze 
reactie is dan ook onder voorbehoud van instemming van PS.

Tram 9. Vanaf station 
Den Haag CS is het tien 
minuten lopen. De 
parkeerruimte voor 
auto's is beperkt.

Hoogachtend,

Deze briefis digitaal vastgesteld, hierdoorstaat ergeenfysieke handtekening in de brief.

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij 
rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Verzonden op 04-11-2022 PZ H- 2022-8193 00468 dd 04-11 -2 02210 van 15
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202200546

Verzonden: 11/24/2022 11:44:56 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Net op zee IJmuiden Ver Alpha Ontwerpbesluiten fase 2
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters:
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Als: Maatschappelijke organisatie
(Mede) namens: 
Organisatie: projectgroep Strandbroeders Maasvlakte

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

Net op zee IJmuiden Ver Beta

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Jazeker.

wij lezen niets over rekening houden met op het strand broedende vogels

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Ja, zie bijlage

91954136_8306278_overhethoofdgezien.pdf

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Ja, zie bijlage

91954136_8306279_belangen.pdf

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Nee
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202200546

Hierbij geef ik (betrokkene),

Naam:
Adres:  
Postcode
Woonplaats: 

Toestemming aan: 

Naam:
Adres : 

Woonplaats: 

hierna gemachtigde, om namens mij een zienswijze in te dienen betreffende het project: 
Ijmuiden-Vet -Beta

Plaats:Brielle
Datum:18-11-2022
Handtekening betrokkene: 
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202200546

Het tracé van de kabel die aan land komt op de Tweede Maasvlakte loopt op het Slufterstrand door 
het broedgebied van drie vogelsoorten die op de rode lijst staan.
Deze vogels, de Strandplevier, de Bontbekplevier en de Dwergstern, broeden op de locatie waar de 
kabel ingegraven gaat worden.
Het is van groot belang dat de werkzaamheden niet tijdens het broedseizoen plaatsvinden en dat 
wanneer de werkzaamheden klaar zijn het strand weer in de oorspronkelijke staat terug gebracht 
gaat worden. Dit is met langgerekte verhogingen bedekt met een grote hoeveelheid schelpen. 
De strandbroeders projectgroep is graag bereid te adviseren bij het weer terugbrengen naar de 
oorspronkelijke staat van het strand.
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202200546

De Strandbroeders projectgroep wordt in haar belang geraakt. Als groep spannen we ons in om de 
vogels die op het strand van de Tweede Maasvlakte komen broeden te beschermen tegen de 
diverse verstoringen.
De aanleg van de stroomkabel zal een heel grote verstoring zijn waardoor de vogels niet op deze 
specifieke plek zullen broeden. De vogelwachters van de project groep Strandbroeders zien een 
grote verstoring ontstaan bij de aanleg van de kabel(s) van project IJmuiden-Ver-Beta op die plek. 
De kabels vanaf de aanlanding aan de zuidzijde van de Tweede Maasvlakte gaan dwars door het 
broedgebied van de Strandplevier, de Bontbekplevier en de Dwergstern.

Hopelijk kan rekening gehouden worden bij de aanleg van de kabel(s) in het gebied met het unieke 
karakter van dat gedeelte strand en kan er zoveel mogelijk met klein materiaal gewerkt worden.

Het broedseizoen voor de drie genoemde vogels ligt tussen 15 maart en 15 augustus. Het is 
belangrijk dat gedurende deze periode er geen werkzaamheden plaats vinden is het broedgebied. 
Dit gebied is nl essentieel voor deze vogels i.v.m.de aanwezigheid van zandbanken bedekt met 
schelpen, noodzakelijk voor nest bouw. Tevens ligt dit broedgebied dichtbij foerageergebieden, een 
lager gelegen stuk strand dat met vloed vol loopt en bij eb droog valt.

Het gebied is sinds 2018 geliefd bij deze vogels. Elk jaar komen er meer vogels naartoe om hun 
jongen groot te brengen.
Landelijk verdwijnen broedgebieden door uitbreiding van industrie en recreatie. De 
strandbroeders projectgroep zet zich in om het broedgebied op het Slufterstrand te beschermen 
dmv het afzetten van de schelpenbankjes, het plaatsen van informatieborden en voorlichting 
geven, en door toezicht te houden tijdens het broedseizoen.

In de zomer van 2022 hadden we de grootste kolonie in het Zuidwestelijke gedeelte van de Delta 
met meer dan 30 broedpogingen van de Dwergstern die meer dan 40 juveniele vogels opleverden 
en ruim 25 juvenielen van de broedpogingen van de Bontbekplevier.

Wij hopen dat deze zienswijze een mogelijke handleiding is voor de werkzaamheden van uw 
project om zo min mogelijk verstoring te veroorzaken en de adviezen uit te voeren.
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202200558

Verzonden: 12/1/2022 10:30:49 AM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Net op zee IJmuiden Ver Beta Ontwerpbesluiten fase 2
Achternaam:
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Land: Nederland
Telefoonnummer:
E-mailadres: 
Als: Bedrijf
(Mede) namens:
Organisatie: Zandhandel Faasse BV

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

De kabel voor het net IJmuiden Ver Beta

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Nee

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Ja

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Ja, ons is een zandwinvergunning (ontgrondingenvergunning) verleend door Rijkswaterstaat op de 
Noordzee met nummer RWS-2021/20794. In deze vergunning is opgenomen het winvak S3A1. 
Daaruit winnen wij zand. Ik ben niet bekend met de corridor rond de kabel en kan onvoldoende 
vaststellen of het aanleggen van deze kabel de winning op het vak S3A1 onmogelijk maakt. 
Hierover wil ik zekerheid krijgen.

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Nee
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