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Woord vooraf
Van vrijdag 22 oktober 2021 tot en met donderdag 2 december 2021 lagen voor het project ‘Net op
zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)’ het ontwerpbesluit en de onderliggende
stukken voor een werkplan ter inzage. In deze periode kon u hierop reageren.
Wat gaat er gebeuren?
TenneT TSO B.V. is bezig met de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding vanaf de
windenergiegebieden Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) op zee naar het
bestaande 380 kV-hoogspanningsstation Beverwijk, inclusief de bouw van een nieuw
transformatorstation aan de Zeestraat in Beverwijk. Dit project wordt hierna aangeduid als ‘Net op
zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)’. Het project wordt in de gemeenten
Beverwijk, Heemskerk en Velsen gerealiseerd.
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 schone energie uit wind, zon en aardwarmte. Voor deze
overstap zijn aanpassingen aan ons elektriciteitsnet nodig. Daarom legt overheidsbedrijf TenneT een
hoogspanningsverbinding aan tussen windparken op de Noordzee en de kust van Noord-Holland. Het
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bepaalt waar het tracé van dit net mag komen en waar
het net op zee aansluit op het hoogspanningsnet op land.
Wat gebeurt er in fase 4?
In de verleende Watervergunning van Net op Zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west
Alpha) zijn voorschriften opgenomen waarin staat dat voor een aantal onderwerpen nog
werkplannen ingediend moeten worden die de goedkeuring van de waterbeheerder behoeven. Deze
kennisgeving betreft één ontwerpbesluit, waaraan een bij de waterbeheerder ingediend werkplan
‘Zeekabels op het strand HKN’ ten grondslag ligt.
Waar kon u de stukken inzien?
U kon van 22 oktober 2021 tot en met 2 december 2021 reageren op het ontwerpbesluit. Dit heet
het indienen van een zienswijze. In deze periode kon u ook de documenten met informatie over het
ontwerpbesluit bekijken op: www.rvo.nl/net-op-zee-hollandse-kust-noord-en-west-alpha. Op papier
kon u deze stukken tijdens openingstijden bekijken op locatie:
•
•

gemeente Beverwijk, Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk, telefoon 0251 25 62 56.
Informatiecentrum TenneT, Zeestraat 250, 1949 AG Beverwijk, telefoon 0800 83 66 388.

U kon alleen de stukken inzien als u van tevoren telefonisch een afspraak had gemaakt.
Zienswijzen
Op het ontwerpbesluit is binnen de reactietermijn in totaal 1 zienswijze binnengekomen. De
zienswijze is integraal opgenomen in deze inspraakbundel. U kunt deze inspraakbundel downloaden
van www.bureau-energieprojecten.nl.
Wat is de verdere procedure?
De ontvangen zienswijze wordt betrokken bij het vaststellen van het definitieve
ontwerpbestluit. Het definitieve ontwerpbesluit komt ter inzage te liggen. Dit wordt
aangekondigd in onder andere de Staatscourant, in huis-aan-huisbladen en op
www.bureau-energieprojecten.nl.
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Kennisgeving Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west
Alpha) ontwerpbesluit fase 4: werkplan, Ministerie van Economische Zaken

en Klimaat
Van vrijdag 22 oktober 2021 tot en met donderdag 2 december 2021 liggen voor het project ‘Net op
zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)’ het ontwerpbesluit en de onderliggende
stukken voor een werkplan ter inzage. In deze periode kunt u hierop reageren.
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Wat gaat er gebeuren?
TenneT TSO B.V. is bezig met de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding vanaf de
windenergiegebieden Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) op zee naar het
bestaande 380 kV-hoogspanningsstation Beverwijk, inclusief de bouw van een nieuw transformatorstation aan de Zeestraat in Beverwijk. Dit project wordt hierna aangeduid als ‘Net op zee Hollandse
Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)’. Het project wordt in de gemeenten Beverwijk, Heems
kerk en Velsen gerealiseerd.

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 schone energie uit wind, zon en aardwarmte. Voor deze overstap zijn
aanpassingen aan ons elektriciteitsnet nodig. Daarom legt overheidsbedrijf TenneT een hoogspanningsverbinding aan tussen windparken op de Noordzee en de kust van Noord-Holland. Het Ministerie
van Economische Zaken en Klimaat bepaalt waar het tracé van dit net mag komen en waar het net op
zee aansluit op het hoogspanningsnet op land.

Wat gebeurt er in fase 4?
In de verleende Watervergunning van Net op Zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west
Alpha) zijn voorschriften opgenomen waarin staat dat voor een aantal onderwerpen nog werkplannen
ingediend moeten worden die de goedkeuring van de waterbeheerder behoeven. Deze kennisgeving
betreft één ontwerpbesluit, waaraan een bij de waterbeheerder ingediend werkplan ‘Zeekabels op het
strand HKN’ ten grondslag ligt.

Wilt u reageren?
U kunt van 22 oktober 2021 tot en met 2 december 2021 reageren op het ontwerpbesluit. Dit heet het
indienen van een zienswijze. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over het
ontwerpbesluit bekijken op: www.rvo.nl/net-op-zee-hollandse-kust-noord-en-west-alpha. Op papier
kunt u deze stukken tijdens openingstijden bekijken op locatie:
• gemeente Beverwijk, Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk, telefoon 0251 25 62 56.
• Informatiecentrum TenneT, Zeestraat 250, 1949 AG Beverwijk, telefoon 0800 83 66 388.
U kunt alleen de stukken inzien als u van tevoren telefonisch een afspraak heeft gemaakt.
U kunt op drie manieren reageren:
Digitaal: via de website:
www.rvo.nl/net-op-zee-hollandse-kust-noord-en-west-alpha

Post:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt ‘NOZ HKN en HKWA fase 4’
Postbus 111
9200 AC Drachten
Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbeves
tiging sturen.

Telefonisch: op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

Wat is het vervolg?
De ontvangen zienswijzen, reacties en adviezen worden betrokken bij het vaststellen van het defini
tieve besluit.
Het definitieve werkplan en het definitieve besluit worden vervolgens ter inzage gelegd. Dit wordt
aangekondigd in onder andere de Staatscourant, in huis-aan-huisbladen en op www.bureauenergieprojecten.nl. Op dat moment start de beroepstermijn.

Wilt u meer weten?
Meer informatie over ‘Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)’ en alle
bijbehorende stukken vindt u op: www.rvo.nl/net-op-zee-hollandse-kust-noord-en-west-alpha. Heeft u
vragen over de procedure? Bel dan via telefoonnummer 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.
Zienswijze op ontwerpbesluit ‘Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) fase 4:
werkplan’
Registratienummer
202100649

Zienswijzenummer
202100649
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Alfabetisch overzicht organisaties en zienswijzen/reacties
Zienswijze op ontwerpbesluit ‘Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) fase 4:
werkplan’
Registratienummer
202100649

Organisatie
Nederlandse Kitesurf Vereniging
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Zienswijze 202100649
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Verzonden: 12/2/2021 10:39:31 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Net op zee - Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) ontwerpbesluit
Achternaam:
Tussenvoegsel(s):
Voorletters:
Straat: Tweede Sweelinckstraat
Huisnummer: 5c
Postcode: 1073 EG
Woonplaats: Amsterdam
Land: Nederland
Telefoonnummer:
E-mailadres: wijkaanzee@kitesurfvereniging.nl
Als: Maatschappelijke organisatie
(Mede) namens: Nederlandse Kitesurf Vereniging
Organisatie: NKV

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?
Werkplan zeekabel op het strand - Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west
Alpha)
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Niet direct wel zijn er nog aandachtpunten.
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Het veiligheidsaspect van de watersporters is onvoldoende belicht.

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?
Het recreatief gebruik van het strand/de zee.

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

zie bijlage.
85310803_7122990_zienswijze_fase_4_-NKV_02122021.docx
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In het Werkplan hoofdstuk 6.2 Veiligheidsrisico’s en maatregelen. zie ik niet dat we gekeken wordt
naar de risico's voor de watersport. Graag breng ik dit nogmaals onder de aandacht voor de uit te
voeren werkzaamheden.

De Nederlandse Kitesurf Vereniging (NKV) promoot als Vereniging veilig en verantwoord kitesurfen.
Tevens pleiten wij voor het behouden van de toegang daartoe op de verschillende locaties.
Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient het op een dergelijke wijze dat de veiligheid voor de
strandbezoeker en meer specifiek de kitesurfer/watersporter geborgd kan worden; dit tijdens de
werkzaamheden. Echter ook na de afronding van het project dient er geen blijvende hinder of
onveilige situatie op het strand of in het water te zijn.
Het Tracé en daarmee ook de uit te voeren werkzaamheden vallen binnen de voor de kitesurfer
aangewezen zonering. Bij de uitvoering van de werkzaamheden op het strand kan de veiligheid in het
geding komen. Er worden daartoe reeds op het stand maatregelen genomen.
Ook op de weg naar de kitesurflocatie toe dient rekening te worden met de veiligheid, immers
veelvuldige verkeersbewegingen op de Reyndersweg kunnen ook een voor onveilige c.q. onwenselijk
situatie zorgen. In het plan is opgenomen dat de verkeersdoorstroom voorrang heeft en dat daarmee
rekening is gehouden met de bereikbaarheid van het strand via de Reyndersweg en dat dit daarmee
voldoende zou zijn gewaarborgd.

Het verzoek is om waar mogelijk de werkzaamheden te laten uitvoeren in het winterseizoen waarbij
er minder recreanten op het strand en ook op het water te vinden zijn.

Daarnaast het verzoek om de aanvang van werkzaamheden op het strand maar ook de
werkzaamheden waarbij aanvoer van zaken over het water zoals de drijvende leiding, dit te melden
aan de NKV via het e-mail adres Wijkaanzee@nederlandsekitesurfvereniging.nl zodat wij de
achterban kunnen informeren ten aanzien van deze werkzaamheden.
Het is voor de NKV dan ook van belang dat de veiligheid tijdens het beoefenen van onze mooie sport
op een van de populairste locaties van Nederland gewaarborgd kan worden. Dit op het water en ook
op het strand. Graag zien wij de aspecten en de overwegingen daartoe met betrekking tot het
gebruik van de kitesurflocatie en de borging van de veiligheid terug in het definitieve besluit.
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