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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 Alpha 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 Alpha. Via deze 
ondergrondse hoogspanningsverbinding wordt de duurzame energie, die in de toekomst op zee 
wordt opgewekt in het nieuwe windenergiegebied IJmuiden Ver, naar de gemeente Borsele 
getransporteerd voor aansluiting op het landelijk hoogspanningsnet.

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?
Om dit project mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen worden aangepast. Dat is gebeurd 
door middel van een inpassingsplan dat in mei 2022 is vastgesteld. Daarnaast is voor het project een 
aantal andere besluiten nodig. Deze worden in meerdere fasen voorbereid. In de eerste fase lag het 
inpassingsplan samen met een groot deel van de besluiten ter inzage. Tegen deze besluiten is beroep 
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze beroepen zijn nog in 
behandeling. Deze kennisgeving gaat over de terinzagelegging van vier nieuwe ontwerpbesluiten die 
ook voor het project nodig zijn (fase 2).

Zienswijzen
Op de ontwerpbesluiten zijn binnen de reactietermijn in totaal 9 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 Alpha en alle bijbehorende documenten vindt u op 
www.rvo.nl/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha . 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 Alpha, 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 Alpha 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 Alpha. Via deze onder-
grondse hoogspanningsverbinding wordt de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt 
opgewekt in het nieuwe windenergiegebied IJmuiden Ver, naar de gemeente Borsele getransporteerd 
voor aansluiting op het landelijk hoogspanningsnet.

Waarom is het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha 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 
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zijn aanpassingen aan ons elektriciteitsnet nodig, zoals extra aansluitingen voor windmolenparken op 
zee naar het vasteland.

Procedure 

Om dit project mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen worden aangepast. Dat is gebeurd 
door middel van een inpassingsplan dat in mei 2022 is vastgesteld. Daarnaast is voor het project een 
aantal andere besluiten nodig. Deze worden in meerdere fasen voorbereid. In de eerste fase lag het 
inpassingsplan samen met een groot deel van de besluiten ter inzage. Tegen deze besluiten is beroep 
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze beroepen zijn nog in 
behandeling. Deze kennisgeving gaat over de terinzagelegging van vier nieuwe ontwerpbesluiten die 
ook voor het project nodig zijn (fase 2).

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-alpha. Op 
papier kunt u de documenten tijdens openingstijden bekijken in het gemeentehuis van Borsele, 
Stenevate 10, 4451 KB in Heinkenszand. Het gemeentehuis is voor het inzien van documenten 
geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur en op 
vrijdagochtend van 8.30 – 12.00 uur. Wij vragen u om van tevoren telefonisch een afspraak te maken, 
zodat de documenten alvast voor u kunnen worden klaargelegd. U kunt daarvoor contact opnemen 
met het team Informatiebeheer en Ondersteuning via het algemene telefoonnummer 0113 23 83 83.

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

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Net op zee IJmuiden Ver Alpha
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 Alpha en alle bijbehorende documenten vindt u op 
www.rvo.nl/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha. 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 Alpha fase 2’

Registratienummer Zienswijzenummer
202200533 202200533
202200550 202200550
202200551 202200551
202200553 202200553
202200554 202200554
202200556 202200556
202200557 202200557
202200559 202200559
202200563 202200563
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Alfabetisch overzicht organisaties en zienswijzen/reacties

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

Zienswijzenummer Organisatie
202200554 Bewonersgroep Leefomgeving Borssele, BORSSELE
202200553
202200551 N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ, VLISSINGEN
202200550 Stichting Dorpsraad Borssele, BORSSELE
202200559 Tevix, ROOSENDAAL
202200556 Zandhandel Faasse BV, S-HEER HENDRIKSKINDEREN
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Zienswijze 202200533 tot en met 202200563
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202200533

Verzonden: 11/17/2022 5:23:05 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: Particulier
(Mede) namens: partner 
Tel: 
Organisatie:

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

Omgevingsbesluit Borssele

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Ik denk het wel omdat het geluidsonderzoek alleen betrekking heeft op dit converterstation.

Er is meer geluid: van bedrijven, het huidige transformatorstation.

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

Bij het geluidsonderzoek willen wij dat het totale plaatje wordt meegenomen. Dus opgeteld bij de 
decibellen die er al zijn, die van het bestaande en het nieuwe transformatorstation in de toekomst 
én het nieuwe converterstation. Wij willen dat het totale plaatje in beeld wordt gebracht.

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

Aantasting van onze leefomgeving qua beeld en geluid. De geluidsoverlast van het huidige 
transformatorstation dringt diep door en stopt niet.

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Ik denk dat het nieuwe converterstation een extra belasting betekent voor onze woonomgeving, 
gezien de afstand van onze woning en het voorgenomen plan. Wij kijken ook naar de toekomst. We 
zien en horen nu al plannen voor een volgende hoogspanningsstation, voor een tweede en derde 
kerncentrale

9 van 37



202200550

Verzonden: 11/26/2022 11:49:29 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: Buurt en/of bewonersorganisatie
(Mede) namens:
Organisatie: Stichting Dorpsraad Borssele

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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202200550

Rectificatie: volledige info afzender

Bureau Energieprojecten

lnspraakpunt Net op Zee IJmuiden VerAlpha

Postbus 111.

9200 AC Drachten.

Borssele: 24 november 2022.

Onderwerp: Zienswijze / reactie lnzagelegging Ontwerpbesluitfase 2,

Netopzee IJmuiden VerAlpha.

Geachte heer / mevrouw.

De Stichting Dorpsraad Borssele heeft onder meer ten doel het behartigen ' in de ruimste zin des 
woords ‘van de belangen van de dorpsgemeenschap in Borssele, waaronder het in stand houden en 
verbeteren van een goede leefbaarheid en leefomgeving in het dorp en directe omgeving. In dat 
kaderheeft de Dorpsraad Borssele infebruari 2022 een zienswijze/reactie ingediend op de 
ontwerpbesluiten en MER IJmuiden VerAlpha.

De geplande locatie van het converterstation aan de Belgiëweg Oost Hgt op - hemelsbreed - 1,5 
kilometer van de bebouwde kom van de dorpskern Borssele en heeft onze bijzondere aandacht.

Fundatie converter station.

In de zienswijze van februari 2022 is onder andere aandacht gevraagd voor de geluidsbelasting, 
voorzien 55 dB(A) en in de bebouwde kom van het dorp 50 dB(A) bij het heien van de fundatie voor 
het converterstation. Een overschrijding van deze theoretische berekeningen is zeer wel mogelijk 
door invloeden van windrichting, dragend weer met in het bijzonder effecten op de noord zijde van 
het dorp.

Uit de informatie omtrent de 'Omgevingsvergunningen bouwen (converterstation) 'en 'Melding 
Activiteitenbesluit(converterstation)' kan worden vastgesteld dat, uit de onderzoeken naardiverse 
varianten van fundatie modellen (fundatie op staal, fundatie op kelder) bij de bouw tot op heden nog 
steeds wordt uitgegaan van eenfundatie op ingeheide palen. De berekende geluidsbelasting voor de 
omgeving tijdens de heiwerkzaamheden is voorzien op 60 dB(A) Uit eerdere informatie is vast te 
stellen dat het hier om een aanzienlijk aantal heiactiviteiten gaat. Voorzien tussen 2800 en 3000 
heipalen.

Aangenomen mag worden dat deze heiwerkzaamheden over een lange periode zullen plaatsvinden 
en de omgeving langdurig overmatige zwaar zullen belasten.
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202200550

ln technische zin is de geluid belasting van de omgeving in positieve zin te beïnvloeden door gebruik 
te maken van zogenaamde 'geboorde fundatiepalen' in plaats van de traditionele heipaal of 
mantelbuis gegoten palen. De Dorpsraad Borssele dringt erop aan om deze alternatieve en voor de 
omgeving minderbelastendefundatie methode toe te passen.

Daarnaast stelt de Dorpsraad Borssele voor om tijdens defundatie- en totale bouwwerkzaamheden 
de geluidsbelasting van de omgeving eveneens te reduceren door plaatsing van een geluiddempende 
(tijdelijke) 'wal' tussen de bouwlocatie en het dorp Borssele.

Tenslotte vraagt de Dorpsraad Borssele aandacht voor de werktijden op de bouwlocatie, in het 
bijzonder tijdens de aanleg van defundatie. Voorde bewoners van hetdorp is het van belang dat er 
uitsluitend wordt gewerkt op de doordeweekse werkdagen van maandag tot en met vrijdag en dat 
tussen 17.00 uur (avond) en 8.00 uur (morgen) geen extra geluidsbelasting in de woonkern 
waarneembaar is als gevolg van de bouwactiviteiten.

Waar nodig zijn wij bereid om bovenstaande argumenten toe te lichten of aan te vullen in het vervolg 
van deze procedure.

In afwachting.

Met vriendelijke groet

VoorzitterStichting Dorpsraad Borssele.

Privé: 

Telefoon:

Mobiel: 

E-mailadres:
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202200551

Verzonden: 11/28/2022 10:48:53 AM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Net op zee IJmuiden Ver Alpha Ontwerpbesluiten fase 2
Achternaam:
Tussenvoegsel(s): 
Voorletters: 
Straat: Postbus
Huisnummer: 130
Postcode: 4380 AC
Woonplaats: Vlissingen
Land: Nederland
Telefoonnummer: (0113) 35 60 00
E-mailadres: 
Als: Bedrijf
(Mede) namens:
Organisatie: N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

- Omgevingsvergunning (realisatie converterstation op locatie Belgiëweg Oost)

- Melding Activiteitenbesluit (maatwerkvoorschriften geluidsniveau converterstation)

- Waterwetvergunning (in/uitritten etc. t.b.v. converterstation)

- Ontgrondingenvergunning Veerse Meer

In de bijlage vindt u de zienswijze van EPZ.

91990389_8313402_Zienswijze.docx

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Alle vier de ontwerpbesluiten worden getoetst aan het Rijksinpassingsplan Net op Zee IJmuiden Ver 
Alpha. Dit Inpassingsplan is nog niet onherroepelijk geworden, de beroepsprocedure van EPZ tegen 
het Inpassingsplan loopt nog. Zie de zienswijze van EPZ (bijlage 1).

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

Wanneer het Inpassingsplan in de beroepsprocedure bij de Raad van State vernietigd wordt, valt 
ook de grondslag voor bovengenoemde ontwerpbesluiten weg. Daarom acht EPZ het beter om te 
wachten met het verlenen van deze vergunningen, totdat het Inpassingsplan onherroepelijk is 
geworden. Zie de zienswijze van EPZ (bijlage 1).

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

De argumenten die EPZ in de beroepsprocedure bij de Raad van State heeft ingebracht tegen de 
locatiekeuze van het converterstation aan de Belgiëweg Oost dienen hier als herhaald en ingelast 
beschouwd te worden. Zie de zienswijze van EPZ (bijlage 1).

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Het Inpassingsplan is in werking getreden na intrekking door EPZ van haar verzoek om een 
voorlopige voorziening bij de Raad van State. Voorwaarde voor intrekking waren de toezeggingen 
van TenneT dat nog geen onomkeerbare werkzaamheden verricht zouden worden, voordat het 
Inpassingsplan onherroepelijk zou zijn geworden. Zie de zienswijze van EPZ (bijlage 1).
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202200551

Zienswijze EPZ N.V.

Deze zienswijze heeft betrekking op de volgende ontwerp besluiten in IJmuiden Ver Alpha fase 2:

• Omgevingsvergunning : realisatie converterstation op de locatie aan de Belgiëweg Oost.

• Melding Activiteitenbesluit: maatwerkvoorschriften geluidsniveau converterstation.

• Waterwetvergunning: in/uitritten, permanente grondkeringsconstructie en voorbelasting
t.b.v. converterstation

• Ontgrondingenvergunning Veerse Meer: ontgronding t.b.v. de inzet van werkschepen voor
de aanleg van de kabelverbinding Net op Zee IJmuiden Ver Alpha

De eerste drie genoemde ontwerp besluiten (Omgevingsvergunning, de Melding Activiteitenbesluit 
en de Waterwetvergunning) hebben te maken met het te bouwen converterstation aan de 
Belgiëweg Oost te Nieuwdorp. De locatie waar de bouw van het converterstation is voorzien, is 
bepaald binnen het Rijksinpassingsplan Net op Zee IJmuiden Ver Alpha. Ook bij de 
Ontgrondingenvergunning Veerse Meer wordt - op grond van art. 10 lid 6 Ontgrondingenwet - 
getoetst aan genoemd Inpassingsplan.

Toezegging TenneT

Het Inpassingsplan is ondertussen in werking getreden. EPZ had een verzoek om een voorlopige 
voorziening ingediend bij de Raad van State, maar heeft dat verzoek ingetrokken vanwege het - op 
dat moment - ontbreken van een spoedeisend belang. Voorwaarde voor het intrekken van het 
verzoek om een voorlopige voorziening was de toezegging van TenneT per mail van 24 augustus 
2022 (via het ministerie van EZK) dat:

- TenneT volgens de huidige planning niet zal starten met de werkzaamheden gemoeid met 
de in het geding zijnde besluiten voor het vierde kwartaal van 2023.

- TenneT ernaar streeft geen werkzaamheden uit te voeren voordat de besluiten 
onherroepelijk zijn.

- TenneT EPZ tijdig op de hoogte stelt indien de planning van de werkzaamheden verandert of 
de beroepsprocedure langer duurt dan verwacht, waardoor er toch gestart moet worden 
met de werkzaamheden voordat de besluiten onherroepelijk zijn. Op die manier is EPZ in de 
gelegenheid om een nieuw verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen.

Deze toezegging had nog geen betrekking op de realisatie van het converterstation, het ontwerp 
besluit voor de omgevingsvergunning ligt nu pas ter inzage. Per mail van 22 augustus 2022 werd EPZ 
geïnformeerd door het Ministerie dat de verwachting was dat er in de loop van 2024 begonnen zou 
kunnen worden met heiwerkzaamheden voor het converterstation, hetgeen de eerste 
onomkeerbare activiteit zou zijn.

Inpassingsplan nog niet onherroepelijk

De beroepsprocedure van EPZ bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State loopt nog. 
Zolang de Raad van State geen uitspraak heeft gedaan in het door EPZ ingestelde beroep, is het 
Inpassingsplan nog niet onherroepelijk. Wanneer het Inpassingsplan in de beroepsprocedure bij de 
Raad van State vernietigd wordt, valt ook de grondslag voor bovengenoemde vergunningen weg. 
Daarom acht EPZ het beter om te wachten met het verlenen van deze vergunningen, totdat het 
Inpassingsplan onherroepelijk is geworden.
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202200551

De argumenten die EPZ in de beroepsprocedure bij de Raad van State heeft ingebracht tegen de 
locatiekeuze van het converterstation aan de Belgiëweg Oost dienen hier als herhaald en ingelast 
beschouwd te worden.
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202200553

Verzonden: 11/29/2022 2:53:44 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: Bedrijf
(Mede) namens:
Organisatie: 

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

Net op zee IJmuiden Ver Alpha Ontwerpbesluiten fase 2

Betreft zienswijze voor kabeltracé door land tussen Postweg en Oude Veerweg, zie bijlage 1.

92018503_8320365_Bijlage_1_Zienswijze_op_ontwerpbesluiten_fase_2- 
_Net_op_zee_IJmuiden_Ver_Alpha.docx

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Zie bijlage 2

92018503_8320366_Bijlage_2_Onjuistheden_in_ontwerpbesluiten_fase_2__Net_op_zee_IJmuiden  
_Ver_Alpha.docx

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

Zie bijlage 3

92018503_8320367_Bijlage_3_Zaken_en_belangen_die_over_het_hoofd_zijn_gezien_Ontwerpbesl 
uiten_fase_2_Net_op_zee_IJmuiden_Ver_Alpha.docx

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

Zie bijlage 4

92018503_8320368_Bijlage_4_Zaken_die_ons_belang_raken_Ontwerpbesluiten_fase_2_Net_op_z  
ee_IJmuiden_Ver_Alpha.docx

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Zie bijlage 5

92018503_8320369_Bijlage_5_Andere_zaken_Ontwerpbesluiten_fase_2_Net_op_zee_IJmuiden_ve 
r_Alpha.docx
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202200553

, 29 november 2022

Betreft: zienswijze op ontwerpbesluiten fase 2 voor Net op zee IJmuiden Ver 
Alpha

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik mijn zienswijze bekend met betrekking tot de hierboven 
genoemde ontwerpbesluiten voor Net op zee IJmuiden ver Alpha voor ons bedrijf.

De aanleg van de verbinding voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha heeft grote 
invloed op onze agrarische bedrijfsvoering.

Onze bezwaren tegen de volgende aspecten

- Verstoring van het bodemprofiel
Open ontgraving geeft blijvende verstoring van het bodemprofiel. Het 
bodemprofiel van tracé midden bestaat tot ruim 3 meter onder het 
maaiveld uit klei. Een zandlaag van 50 cm diep die nieuw aangebracht zal 
worden tussen 230 en 180 cm onder het maaiveld voor het leggen van de 
kabels zal permanente verstoring van de bodemopbouw geven met als 
gevolg meer uitdroging van de landbouwgrond vanwege verstoring van de 
capillaire werking. Hierdoor zullen de opbrengsten van gewassen in de 
omgeving van het kabel tracé altijd lager zijn.

- Vervuiling van de grond
Vooral voor onze graszaadteelt moet de nu schone grond vrij blijven van 
onkruidzaden en andersoortige graszaden. De chemische bestrijding 
hiervan wordt steeds meer aan banden gelegd. Bij het verleggen van de 
grondlagen tijdens de werkzaamheden kan onze grond met deze zaden 
verontreinigd worden wat de graszaadteelt van de meer speciale soorten 
voor altijd onmogelijk maakt. De strook vervuilde grond zal ongeveer 10% 
van het aanliggende bedrijf beslaan.

- Verdichting van de bodem
Verdichting van de bodem zal optreden onder de werkweg die gebruikt 
wordt door graafmachines en haspelwagens en onder het land waar de 
verschillende grondlagen neergelegd worden. Deze verdichting leidt tot 
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structuurschade aan ongeveer 10% van de grond van het aanliggende 
bedrijf en zal opbrengst derving gedurende meerdere jaren geven.

- Effect op drainage
De drainage langs de open ontgraving en bij de intrede/uittredeput bij de 
Oude Veerweg kan beschadigd worden door het werkverkeer en de 
gestorte grondlagen.

- Storingen bij intrede/uittredeputten
Als er problemen optreden in het kabel tracé worden die vooral bij de 
intrede/uittredeputten verwacht. De graafwerkzaamheden en bemaling die 
nodig zijn om de problemen in de putten te herstellen zullen schade aan de 
gewassen geven. Ook zullen verdichting en vervuiling van de grond zoals 
hierboven genoemd optreden.

- Verzilting van de zoetwaterlens
Er ligt 1 zoetwaterlens in de 30 hectare van ons bedrijf, deze oppervlakte is 
van deze lens afhankelijk voor beregening. Door de bemaling om de 
grondwaterstand te verlagen in de open ontgraving langs de dijk en bij de 
intrede/uittredeput kan deze zoetwaterlens verzilten. Ook kunnen de bij 
open ontgraving en bij de aanleg van de intrede/uittredeputten verstoring 
van de bodemlagen optreden die een blijvende verzilting van de 
zoetwaterlens tot gevolg kunnen hebben

- Opwarming van de grond
Rondom de kabels wordt een temperatuur verwacht van 45-650 C bij de 
kabels tot een temperatuurstijging van 2-50 C aan het maaiveld. Hierdoor 
zal de grond uitdrogen en kan gewasschade ontstaan in de omgeving van 
het kabel tracé. Diep wortelende gewassen als tarwe en suikerbieten 
kunnen door de hoge temperatuur schade aan hun wortels krijgen, vooral 
tijdens droge periodes.

- Effect magneetvelden op hightech apparatuur in landbouwmachines 
Precisielandbouw wordt in de landbouw steeds op grotere schaal
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toegepast, er is nu al hinder van invloedssferen van elektriciteitskabels door 
het wegvallen van signaal waardoor bewerkingen en aansturingen van 
hightech apparatuur worden verstoord. Dit heeft overigens ook 
veiligheidsaspecten in zich. Technische ontwikkelingen gaan snel en 
gebruikte systemen worden steeds verfijnder en dus gevoeliger voor 
dergelijke verstoringen. Het gebruik van magneetveld gevoelige apparatuur 
zou voor 10% van het aanliggend bedrijf onmogelijk worden. 

-
- Effect magneetvelden op gezondheid

Er zijn studies gepubliceerd, waarin gevoelige en geavanceerde technieken 
gebruikt werden, over de effecten van DC magneetvelden op levende 
organismen of onderdelen daarvan. Hierin worden verschillende negatieve 
effecten gevonden, zelfs bij lagere hoeveelheden ^T afkomstig van (quasi) 
DC magneetvelden als de hoeveelheden die ten gevolge van de kabels aan 
het maaiveld en daarboven zullen ontstaan.
Bij de huidige technieken van gebundelde aanleg is niet aangetoond dat de 
magneetvelden laag genoeg zijn om geen gezondheidseffecten te 
verwachten. Vanwege langdurig verblijf voor handmatig selectiewerk in de 
buurt van het kabeltracé is onbekend of er gezondheidseffecten op zullen 
treden maar dit is niet uit te sluiten.

- Beperking gebruikt landbouwmachines
Machines met een aslast groter dan 12 ton mogen niet zonder 
toestemming van TenneT over het kabeltracé. Omdat landbouwmachines 
steeds zwaarder worden kunnen deze beperkingen schade opleveren.

Conclusie:
Vanwege de bovenstaande bezwaren landbouwgrond te belasten is een 
tracé dwars door de zeedijk van de Jacobspolder tussen de A58 en de Oude 
Veerweg een betere optie, hier graast alleen vee en de dijk wordt 
nauwelijks door mensen betreden.
Zoals wij reeds in de vorige zienswijze op dit kabeltracé hebben aangegeven 
zou een kabeltracé dat zijn in-/uittredeput ten zuiden van de A58 op 
kadasternummer Goes N.188 heeft en vervolgens in het midden van dijk 
van de Jacobspolder wordt gelegd het beste alternatief zijn. Dit is technisch 
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mogelijk, voor het project Nederwiek 1 wordt de kabel ten zuiden van de 
Oude Veerweg door de dijk gelegd middels open ontgraving en boring. 
Ik verzoek u nogmaals deze mogelijkheid te onderzoeken in samenwerking 
met waterschap Scheldestromen.

Ik vertrouw erop dat u bovenstaande punten meeneemt in uw 
besluitvorming.
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Onjuistheden in ontwerpbesluiten fase 2 Net op zee IJmuiden Ver Alpha

Effecten van elektromagnetische velden op land worden niet genoemd maar 
kunnen een groot effect op de gebruiker van de grond boven de kabel hebben.

In het vorige ontwerpbesluit stond:

‘Elektromagnetische velden lijken in laboratoriumsituaties effect onder hoge 
dosering te hebben op het functioneren van planten en dieren. De 
laboratoriumonderzoeken zijn echter gedaan bij sterktes van elektromagnetische 
velden die in veldsituaties niet of nauwelijks optreden en zijn daarom weinig 
voorspellend voor wat in het veld gebeurt. In die studies zijn met name bij dieren 
veranderingen merkbaar in gehalten van diverse stoffen in het lichaam. De 
bestaande studies leveren tot dusverre geen bewijs voor schade aan dieren die in 
vrije condities leven. In de literatuur wordt gerapporteerd over onderzoek dat is 
uitgevoerd met veel hogere veldsterktes dan de veldsterktes ter hoogte van deze 
hoogspanningslijn. Bij de onderzoeken konden geen eenduidige effecten worden 
gevonden. Op basis van het literatuuronderzoek kan geconcludeerd worden dat 
geen substantiële/relevante effecten zullen optreden. Het onderwerp wordt 
derhalve niet nader uitgediept.’

Deze studies richten zich voornamelijk op AC magneetvelden die optreden onder 
hoogspanningsmasten en niet op DC magneetvelden die boven de IJmuiden Ver 
Alpha kabel op land ontstaan. Deze studies zijn dus niet relevant voor het stuk 
kabel door land wat DC stroom transporteert.

Bovendien is de meest recente studie waarnaar verwezen wordt uit 2001. In de 
10 jaar daarna zijn studies gedaan met meer geavanceerde technieken. Pas als 
deze recente studies met betrekking tot het effect van DC magneetvelden op 
levende organismen op land meegenomen worden kan men een juiste conclusie 
trekken.

In de intrede-/uittredeputten ontstaan andere magneetvelden dan boven het 
kabeltracé. Over de gezondheidseffecten van deze magneetvelden is niets 
bekend.
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Zaken en belangen die over het hoofd zijn gezien

In de onderzoeken die gedaan zijn ontbreken nog steeds de volgende 
onderwerpen die optreden na de werkzaamheden voor de kabel aanleg.

- Effect van verdichting van de bodem op de groei van de gewassen. Hoe 
groot is dit effect? Hoe lang duurt dit effect? Treedt dit effect bij alle 
gewassen op?

- Effect van de temperatuurstijging rond de kabel op de groei van 
akkerbouwgewassen. Grootte van effect? Op welke gewassen?

- Effect van het doorbreken van de kleilaag door het aanbrengen van een 
zandlaag op de capillaire werking van de bodem. Wat is het effect op de 
groei van gewassen? Verdroging?

Op plaatsen waar al langer ondergrondse hoogspanningsverbindingen (380kV) 
aangelegd zijn zouden deze effecten bekend moeten zijn maar de resultaten 
daarvan worden nergens gepubliceerd. Zijn deze nooit in kaart gebracht?

Ook ontbreekt nog steeds:

- Onderzoek naar het voorkomen van de verschillende onkruiden en 
verontreinigende grassen in de grond die tijdelijk op ons akkerbouwland 
wordt opgeslagen. Welke zijn dit?
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Zienswijze op ontwerpbesluiten fase 2, Net op zee IJmuiden Ver Alpha

De aanleg van de verbinding voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha heeft grote 
invloed op onze agrarische bedrijfsvoering.

Onze bezwaren tegen de volgende aspecten die ons belang raken:

- Verstoring van het bodemprofiel
Open ontgraving geeft blijvende verstoring van het bodemprofiel. Het 
bodemprofiel van tracé midden bestaat tot ruim 3 meter onder het 
maaiveld uit klei. Een zandlaag van 50 cm diep die nieuw aangebracht zal 
worden tussen 230 en 180 cm onder het maaiveld voor het leggen van de 
kabels zal permanente verstoring van de bodemopbouw geven met als 
gevolg meer uitdroging van de landbouwgrond vanwege verstoring van de 
capillaire werking. Hierdoor zullen de opbrengsten van gewassen in de 
omgeving van het kabel tracé altijd lager zijn.

- Vervuiling van de grond
Vooral voor onze graszaadteelt moet de nu schone grond vrij blijven van 
onkruidzaden en andersoortige graszaden. De chemische bestrijding 
hiervan wordt steeds meer aan banden gelegd. Bij het verleggen van de 
grondlagen tijdens de werkzaamheden kan onze grond met deze zaden 
verontreinigd worden wat de graszaadteelt van de meer speciale soorten 
voor altijd onmogelijk maakt. De strook vervuilde grond zal ongeveer 10% 
van het aanliggende bedrijf beslaan.

- Verdichting van de bodem
Verdichting van de bodem zal optreden onder de werkweg die gebruikt 
wordt door graafmachines en haspelwagens en onder het land waar de 
verschillende grondlagen neergelegd worden. Deze verdichting leidt tot 
structuurschade aan ongeveer 10% van de grond van het aanliggende 
bedrijf en zal opbrengst derving gedurende meerdere jaren geven.
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- Effect op drainage
De drainage langs de open ontgraving en bij de intrede/uittredeput bij de 
Oude Veerweg kan beschadigd worden door het werkverkeer en de 
gestorte grondlagen.

- Storingen bij intrede/uittredeputten
Als er problemen optreden in het kabel tracé worden die vooral bij de 
intrede/uittredeputten verwacht. De graafwerkzaamheden en bemaling die 
dan nodig zijn zullen schade aan de gewassen geven. Ook zullen verdichting 
en vervuiling van de grond zoals hierboven genoemd optreden.

- Verzilting van de zoetwaterlens
Er ligt 1 zoetwaterlens in de 30 hectare van ons bedrijf, deze oppervlakte is 
van deze lens afhankelijk voor beregening. Door de bemaling om de 
grondwaterstand te verlagen in de open ontgraving langs de dijk en bij de 
intrede/uittredeput kan deze zoetwaterlens verzilten. Ook kunnen de bij 
open ontgraving en bij de aanleg van de intrede/uittredeputten verstoring 
van de bodemlagen optreden die een blijvende verzilting van de 
zoetwaterlens tot gevolg kunnen hebben

- Opwarming van de grond
Rondom de kabels wordt een temperatuur verwacht van 45-650 C bij de 
kabels tot een temperatuurstijging van 2-50 C aan het maaiveld. Hierdoor 
zal de grond uitdrogen en kan gewasschade ontstaan in de omgeving van 
het kabel tracé. Diep wortelende gewassen als tarwe en suikerbieten 
kunnen door de hoge temperatuur schade aan hun wortels krijgen, vooral 
tijdens droge periodes.

- Effect magneetvelden op hightech apparatuur in landbouwmachines 
Precisielandbouw wordt in de landbouw steeds op grotere schaal 
toegepast, er is nu al hinder van invloedssferen van elektriciteitskabels door 
het wegvallen van signaal waardoor bewerkingen en aansturingen van 
hightech apparatuur worden verstoord. Dit heeft overigens ook 
veiligheidsaspecten in zich. Technische ontwikkelingen gaan snel en 
gebruikte systemen worden steeds verfijnder en dus gevoeliger voor
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dergelijke verstoringen. Het gebruik van magneetveld gevoelige apparatuur 
zou voor 10% van het aanliggend bedrijf onmogelijk worden. 

-
- Effect magneetvelden op gezondheid

Er zijn studies gepubliceerd, waarin gevoelige en geavanceerde technieken 
gebruikt werden, over de effecten van DC magneetvelden op levende 
organismen of onderdelen daarvan. Hierin worden verschillende negatieve 
effecten gevonden, zelfs bij lagere hoeveelheden ^T afkomstig van (quasi) 
DC magneetvelden als de hoeveelheden die ten gevolge van de kabels aan 
het maaiveld en daarboven zullen ontstaan.
Bij de huidige technieken van gebundelde aanleg is niet aangetoond dat de 
magneetvelden laag genoeg zijn om geen gezondheidseffecten te 
verwachten. Vanwege langdurig verblijf voor handmatig selectiewerk in de 
buurt van het kabeltracé is onbekend of er gezondheidseffecten op zullen 
treden maar dit is niet uit te sluiten.
De magneetvelden die boven de in-/uittredeputten ontstaan zijn onbekend, 
hun effecten op de menselijke gezondheid zijn niet onderzocht wat een 
onbekend risico met zich meebrengt voor degene die op deze plaatsen 
werkzaamheden verricht.

- Beperking gebruikt landbouwmachines
Machines met een aslast groter dan 12 ton mogen niet zonder 
toestemming van TenneT over het kabeltracé. Omdat landbouwmachines 
steeds zwaarder worden kunnen deze beperkingen schade opleveren.
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Andere zaken belangrijk voor aanleg kabel IJmuiden net op zee IJmuiden 
ver Alpha:

Conclusie:

Vanwege de bovengenoemde bezwaren om landbouwgrond te belasten is 
een tracé in het midden van de zeedijk van de Jacobspolder tussen de A58 
en de Oude Veerweg de beste optie, hier graast alleen vee en de dijk wordt 
nauwelijks door mensen betreden. Technisch is dit mogelijk, het kabeltracé 
voor Nederwiek 1 ten zuiden van de Oude Veerweg wordt ook door het 
midden van de dijk gelegd met gedeeltelijke open ontgraving en 
gedeeltelijke boring.
Een kabeltracé dat zijn in-/uittredeput ten zuiden van de A58 op 
kadasternummer Goes N.188 heeft en vervolgens in het midden van de dijk 
van de Jacobspolder wordt gelegd is dan het beste alternatief.

Wij willen u nogmaals dringend verzoeken deze optie te onderzoeken in 
samenwerking met waterschap Scheldestromen.
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Verzonden: 11/29/2022 4:45:21 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: BewonersgroepLeefomgeving@borsseledorp.nl
Als: Buurt en/of bewonersorganisatie
(Mede) namens: 

Organisatie: Bewonersgroep Leefomgeving Borssele

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

Net op zee - IJmuiden Ver Alpha - fase 2

92023588_8321135_Zienswijze_IJmuiden-Ver_-_Converterstation.docx

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Zie bijlage

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

N.v.t.

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

De bewoners worden geraakt in hun belang van een goede leefomgeving

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

N.v.t.
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Borssele, 25 november 2022.

Aan: Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Net op Zee IJmuiden Ver Alpha 
Postbus 111.
9200 AC Drachten.

Onderwerp: Zienswijze / reactie Inzagelegging Ontwerpbesluit fase 2, Net op zee IJmuiden Ver
Alpha

Geachte heer / mevrouw

Op 16 november hebben wij als bewonersgroep Leefomgeving Borssele (hierna: bewonersgroep) 
meer duidelijkheid gekregen over de bouw van een nieuw converterstation binnen het Sloegebied 
aan de Belgieweg. Voornaamste punt van zorg is de mogelijke geluidsoverlast tijdens de bouw van 
het station ten gevolge van de hei-werkzaamheden. Er zijn 2800 - 3000 nodig voor de bouw.

Vanuit TenneT is aangegeven dat:
• Er worden gewone (betonnen) heipalen toegepast (dus geen stalen heipalen, zoals dat 5 jaar 

geleden tijdens de zomermaanden is toegepast bij het hoogspanningsstation met grote 
geluidsoverlast als gevolg)

• Er zal een geluidsscherm worden geplaatst tegen geluidshinder tijdens het heien.
• De werkzaamheden zullen uitsluitend overdag plaatsvinden tussen 7 en 19 uur.

We hebben gevraagd naar de planning van de heiwerkzaamheden. De heiwerkzaamheden zouden 
volgens een voorlopige planning beginnen in september 2024. Deze planning is nog onzeker en kan 
niet door TenneT worden toegezegd.
De overweging van de bewonersgroep is dat gedurende de zomermaanden bewoners veel meer in 
de tuin verblijven en dat ramen en deuren vaak open staan. Buiten de zomermaanden zal 
geluidshinder binnenshuis aanzienlijk minder zijn.
Daarom dringen wij sterk aan op uitvoering van de heiwerkzaamheden buiten de zomermaanden 
(vanaf medio september tot en met medio juni).

We nemen aan dat het bouwbesluit 8.3 zal gelden en wordt nageleefd Dat betekent dat ook de 
zondag geen heiwerkzaamheden mogen plaatsvinden.

Verder vragen wij om de geluidsbelasting tijdens de heiwerkzaamheden te meten en te monitoren. 
Dit om zeker te stellen, dat de geluidsbelasting binnen de normen van het bouwbesluit blijft.
Naarmate de periode van blootstelling aan geluid langer is, gelden er meer beperkingen aan de 
maximale geluidsproductie volgens onderstaande tabel:

Dagwaarde < 60 dB(A) > 60 dB(A) > 65 dB(A) > 70 dB(A) > 75 dB(A) > 80 dB(A)

Maximale blootstellingsduur onbeperkt 50 dagen 30 dagen 15 dagen 5 dagen 0 dagen

28 van 37



202200554

Tenslotte vragen wij of het geluidsscherm, dat tijdens de heiwerkzaamheden wordt geplaatst, kan 
blijven staan, ook na ingebruikname van het converterstation. Als het converterstation operationeel 
is wordt op deze wijze wordt de geluidsbelasting geminimaliseerd. Voor het uiterlijk en ter 
bevordering van biodiversiteit kan het scherm begroeid worden.

Bewonersgroep Leefomgeving Borssele

Em ail: BewonersgroepLeefomgeving@borsseledorp.nl
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Bijlage: artikel 8.3 van het bouwbesluit

1.

Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd.

2.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid worden de in tabel 8.3 aangegeven dagwaarden en de daarbij 
behorende maximale blootstellingsduur niet overschreden.

< 60 > 60 > 65 > 70 > 75 > 80
Dagwaarde dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

maximale
blootstellingsduur onbeperkt 50 dagen 30 dagen 15 dagen 5 dagen 0 dagen

Tabel 8.3

3.

Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste en tweede lid. Onverkort het gestelde in de ontheffing, wordt bij het 
uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden gebruik gemaakt van de best beschikbare stille technieken.

4.

Indien het bevoegd gezag met betrekking tot het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden beleidsregels als bedoeld in titel 4.3 
van de Algemene wet bestuursrecht heeft vastgesteld, is in afwijking van het derde lid geen ontheffing vereist indien het uitvoeren 
van de werkzaamheden voldoet aan die beleidsregels en het bevoegd gezag ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang 
van die werkzaamheden in kennis is gesteld van de aanvang van de werkzaamheden.
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Verzonden: 11/30/2022 12:28:40 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Net op zee IJmuiden Ver Alpha Ontwerpbesluiten fase 2
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat: Velluweweg
Huisnummer: 10
Postcode: 4472 AK
Woonplaats: s-Heer Hendrikskinderen
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Als: Bedrijf
(Mede) namens:
Organisatie: Zandhandel Faasse BV

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

Net op zee - IJmuiden Ver Alpha

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 (ontrondingsvergunning) 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 
vast stellen 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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Verzonden: 11/30/2022 10:54:27 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Net op zee IJmuiden Ver Alpha Ontwerpbesluiten fase 2
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode: 
Woonplaats: Borssele
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Als: Particulier
(Mede) namens:
Organisatie:

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

Net op zee - IJmuiden Ver Alpha - fase 2

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Bouwfase.

• Bouwfase

Geluidsoverlast omgeving in de bouwfase. Heiplan uitvoeren conform het bouwbesluit 2012. 
Eventuele geluids beperkende funderingsmethode toepassen zoals boren.

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

N.v.t.

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

Ja, Door horizonvervuiling wordt onze woonbeleving en leefomgeving direct geraakt

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

• Geluid.

Bij ieder project of nieuwbouw realisatie op Industriegebied het Sloe volgt vrijwel standaard uit de 
ontwerp- en vergunningentoets dat alle wettelijke geluidsnormen voldoen en passen binnen de 
toegestane geluidsruimte, gebaseerd op simulatie.

Mijn grote bezorgdheid gaat echter uit naar het versterken van het totale akoestisch klimaat op de 
omgeving. Een mix van decibel gerelateerd geluid gecombineerd met LFG (Laag Frequent Geluid) 
zal mede de cumulatie in de invloedssfeer van alle geluidsbronnen samen beïnvloeden. Deze 
combinatie zal juist in de avond en nacht de meeste overlast kunnen veroorzaken.

In het geluidsonderzoek worden diverse contouren in een afbeelding weergegeven. Het segment 
van laagfrequent geluid van transformatoren wordt afgedaan als “licht negatief”.

Overlapping en mogelijk versterking met andere (Toekomstige) geluidsbronnen blijft onderbelicht 
en geeft blijvend veel bedenkingen en bezorgdheid.
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Verzonden: 12/1/2022 3:57:37 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Net op zee IJmuiden Ver Alpha Ontwerpbesluiten fase 2
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s): 
Voorletters: 
Straat: Nispensestraat
Huisnummer: 2 A
Postcode: 4701 CW
Woonplaats: Roosendaal
Land: Nederland
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Buurt en/of bewonersorganisatie
(Mede) namens:
Organisatie: Tevix

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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Verstuurd per email aan: bureauenerqieprojecten@minezk.nl
Verstuurd per post aan:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
t.a.v. bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Net op zee IJmuiden VerAlpha
Postbus 111
9200 AC Drachten

Tevix I BV
Nispensestraat 2a 
4701 CW Roosendaal

KvK 68547986

Datum: 30 november 2022
Betreft: Zienswijzen ontwerpbesluit omgevingsvergunning converterstation

Geachte heer, mevrouw,

Burgemeester en wethouders van gemeente Borsele zijn voornemens aan TenneT TSO BV omgevingsvergunning te 
verlenen voor het bouwen van een converterstation ten behoeve van Net op Zee IJmuiden Ver Alpha, fase 2, op het 
perceel Belgiëweg Oost ongenummerd te Nieuwdorp. De aanvraag omgevingsvergunning is geregistreerd onder zaak
nummer HZ_WABO-2022-658. De aanvraag valt onder de rijkscoördinatieregeling voor energieprojecten.

Hierbij geeft de besloten vennootschap Tevix l BV (hierna Tevix) haarzienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning.

Tevix is eigenaarvan gronden in het havengebied van Vlissingen, waaronder de kadastrale percelen Borsele A1684 en 
A1686, welke direct naast de beoogde bouwlocatie van het converterstation zijn gelegen.

Zienswijzen

ln het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de bouw van het converterstation wordt beschreven dat de aanvraag 
voldoende informatie bevat om de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving goed te kunnen beoordelen. 
Naar mening van Tevix is de bij de aanvraag omgevingsvergunning aangeleverde informatie echter niet voldoende om 
alle gevolgen op de fysieke leefomgeving goed te kunnen beoordelen. Ten aanzien van navolgende punten ontbreekt 
nog informatie.

1. Wet natuurbescherming

Ten behoeve van de bouw van het converterstation is een ontwerpbesluit ontheffing Wet natuurbescherming opgesteld 
voor onder andere:

• Wegnemen nesten buizerd
• Verstoring bruinvis
• Verstoring rugstreeppad
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Wij hebben in de online stukken met betrekking tot het project Net op Zee lJmuiden Ver Alpha echter niet kunnen vinden 
of de ontheffing hiertoe ook daadwerkelijk is verleend. Het is ons daarmee niet duidelijk wat de status is van de maatre
gelen zoals die worden beschreven in het ontwerpbesluit ontheffing Wet natuurbescherming.

T.a.v. rugstreeppad wordt gesteld dat amfibie-werende schermen moeten worden aangebracht en individuen van rug- 
streeppad moeten worden afgevangen. Gevangen exemplaren moeten in de directe nabijheid in geschikt leefgebied 
worden uitgezet. Waar worden gevangen exemplaren uitgezet en hoe wordt daarbij voorkomen dat deze exemplaren 
zich zullen vestigen op bovengenoemde percelen van Tevix en aldaartot beperkingen in de gebruiksmogelijkheden 
zullen leiden?

Voor de aanleg- en bouwfase is geen berekening stikstofdepositie op Natura2000-gebieden uitgevoerd omdat hiertoe ten 
tijde van de aanvraag een vrijstelling gold. De Raad van State heeft op 2 november 2022 echter geoordeeld dat de stik- 
stofdie bij de bouw van projecten vrijkomt niet buiten beschouwing kan worden gelaten (Uitspraak 202107079/1/R4). 
Wordt voor de aanleg- en bouwfase alsnog een stikstofberekening uitgevoerd, en wordt daarbij zo nodig een vergunning 
aangevraagd voor de berekende toename aan stikstofdepositie op Natura2000-gebieden? Hoe verhoudt een dergelijke 
‘nieuwe’ aanspraak op de beperkt beschikbare stikstofruimte zich tot bestaande activiteiten en ‘lopende’ initiatieven die 
tevens aanspraak maken op deze stikstofruimte? Leiden de voorgenomen aanleg- en bouwwerkzaamheden van het 
converterstation tot een extra stikstofbelasting op omliggende Natura2000-gebieden als gevolg waarvan de gebruiksmo
gelijkheden van omliggende percelen op het bedrijventerrein worden beperkt?

2. Windvang windmolen

Het converterstation krijgt een bouwhoogte van bijna 25 meter, ls bepaald in hoeverre het relatief grote bouwoppervlak 
met deze bouwhoogte van invloed is op de windvang en daarmee samenhangend de energieopbrengst van de windmo
len op ons naastgelegen kadastraal perceel Borsele A1686?

3. Trillingen

Ten behoeve van de bouw van het converterstation zijn heiwerkzaamheden nodig die kunnen leiden tot trillingshinder in 
de omgeving. Is onderzocht of deze trillingen een negatieve invloed kunnen hebben op de naastgelegen windmolen met 
bijbehorende funderingsconstructie? Wie staat garant voor eventuele schade aan de windmolen als gevolg van trillin
gen?

Daar de bij de aanvraag gevoegde informatie onvoldoende is om alle gevolgen voor de fysieke leefomgeving - en in het 
bijzonder de gebruiksmogelijkheden van de percelen van Tevix - te beoordelen, behouden wij ons het recht om ten 
aanzien van aanvullende informatie in het kader van deze aanvraag nieuwe zienswijzen naar voren te brengen.

Wij verzoeken u ontvangst van deze briefte bevestigen.

Hoogachtend 
Tevix I B.V.
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Verzonden: 12/5/2022 5:46:20 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: Particulier
(Mede) namens: 
Organisatie:

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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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

woensdag 30 november 2022 23:04
bureauenergieprojecten@minezk.nl
Zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning converterstation

Verstuurd per email aan: bureauenergieproiecten@minezk.ni

Verstuurd per post aan:
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
t.a.v. bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Net op zee IJmuiden Ver Alpha
Postbus 111
9200 AC Drachten

Datum: 30 november 2022
Betreft: Zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning converterstation

Geachte heer, mevrouw,

Burgemeester en wethouders van gemeente 8orsele zijn voornemens aan TenneT TSO BV omgevingsvergunning te 
verlenen voor het bouwen van een converterstation ten behoeve van Net op Zee IJmuiden Ver Alpha, fase 2, op het 
perceel Belgiëweg Oost ongenummerd te Nieuwdorp.
De aanvraag omgevingsvergunning kunt u vinden onder zaaknummer HZ_WABO-2022-658.

Zienswijzen

ln het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de bouw van het converterstation wordt beschreven dat de 
aanvraag voldoende informatie bevat om de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving goed te kunnen 
beoordelen. Naar onze mening is de bij de aanvraag omgevingsvergunning aange!everde informatie echter niet 
voldoende om alle gevolgen op de fysieke leefomgeving goed te kunnen beoordelen.

Voor de aanleg- en bouwfase is geen berekening stikstofdepositie op Natura2000-gebieden uitgevoerd omdat hiertoe 
ten tijde van de aanvraag een vrijstelling gold.

De Raad van State heeft op 2 november 2022 echter geoordeeld dat de stikstof die bij de bouw van projecten vrijkomt 
niet buiten beschouwing kan worden gelaten, Zie hiervoor de recente uitspraak.

Er dient voor de aanleg- en bouwfase alsnog een stikstofberekening te worden uitgevoerd, en wordt daarbij zo nodig 
een vergunning aangevraagd voor de berekende toename aan stikstofdepositie op Natura2000-gebieden.

Wij behouden ons het recht om ten aanzien van aanvullende informatie in het kader van deze aanvraag nieuwe 
zienswijzen naar voren te brengen.

Graag krijgen wij een bevestiging van onze brief.

Met vriendelijke groeten,

1
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