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BETREFT Verzoek Toezenden gewijzigd werkplan nav zienswijze 
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In het kader van de Watervergunning (ref. RWS-2019/13702) van het project net op zee Hollandse Kust 
(noord) en het net op zee Hollandse Kust (West Alpha) heeft TenneT TSO B.V. op 30 September 2021 het 
werkplan zeekabels op het strand ter goedkeuring aangeboden. 
 
Op het door u opgestelde goedkeuringsbesluit is 1 zienswijzen binnen gekomen. Na overleg hebben wij het 
werkplan aangevuld in hoofdstuk 6.2 met de risico’s voor werkzaamheden kort bij de kust om tegemoet te 
komen aan de ingediende zienswijze. 
 
Daarnaast hebben we in overleg met u de tekeningen ten behoeve van werkterrein 1 aangepast. De indeling 
van het werkterrein is gewijzigd ten op zichten van het eerdere plan: 
-De cofferdammen worden 5 meter langer (binnen het bestaande terrein) 
-Minder damwandplanken door vervallen tweede rij (beperking overlast) 
-Ophoging voorzijde cofferdam voor de plaatsing van een Starfish (uitkomst uit de trials dat dit veiliger is). 
 
Hierdoor hebben we figuren 3-4, 4-5, 4-19, 4.20 vervangen en is een nieuwe afbeelding 4-21 ingevoegd en 
zijn de overige figuren vernummert. Bij de tekst in paragraaf 4.2.1 is een aanvullend stukje tekst en plaatjes 
toegevoegd met toelichting op de ophoging en is bijlage 4 vervangen voor de nieuwe lay out van het 
werkterrein 
 
Het aangepaste werkplan treft u bij deze aan.  
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. In geval van inhoudelijke vragen of 
onduidelijkheden verzoeken wij u op korte termijn contact met ons op te nemen (zie aanhef brief voor 
contactgegevens). Voor procedurele vragen verzoeken wij u contact op te nemen met Bureau 
Energieprojecten, tel. 070 379 8979.  
 
Met vriendelijke groet, 
TenneT TSO B.V. 

 

 
 

 

Symen Veldhuis  
 
Verzendwijze: 
Deze brief met bijlagen wordt per e-mail verzonden aan: Rijkswaterstaat Zee & Delta en Rijkswaterstaat 
West-Nederland Zuid: werner.helmich@rws.nl en kevser.dehaas@rws.nl . Tevens zal een kopie per email 
worden verstuurd aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat:n.h.tijhuis@minezk.nl en aan het 
Bureau Energieprojecten, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: ania.kulmaczewska@rvo.nl. 
 


