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1. Inleiding 

1.1 Zienswijzen 

Van vrijdag 14 januari tot en met donderdag 24 februari 2022 hebben het ontwerp-inpassingsplan met ontwerp-uitvoeringsbesluiten, MER en onderliggende stukken voor 
het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha ter inzage gelegen. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 13 januari 2022 is kennisgeving gedaan van de terinzage-
legging van de ontwerpbesluiten. Een ieder kon naar aanleiding van de ontwerpbesluiten een zienswijze indienen. Volgens artikel 3.28, eerste lid, van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) dienen, voordat het inpassingsplan wordt vastgesteld, de betrokken gemeenteraden en Provinciale Staten te worden gehoord. Dit zogeheten Wro-overleg 
vond tegelijkertijd met de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten plaats. Op de ontwerpbesluiten zijn binnen de zienswijzentermijn 27 unieke zienswijzen binnengeko-
men.  
 
De zienswijzen zijn integraal opgenomen in de inspraakbundel ‘Zienswijzen op Ontwerpbesluiten ‘Net op zee IJmuiden Ver Alpha’. Deze bundel is in te zien op 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/ net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha. De ontvangen zienswijzen zijn geregistreerd. 
Aan de indieners is een ontvangstbevestiging gezonden met daarin een registratienummer. Met de opzoektabel uit de bundel kan bij het ontvangen registratienummer het 
bijbehorende zienswijzenummer worden opgezocht.  
 
In hoofdstuk 2 van deze Nota van Antwoord Zienswijzen Net op zee IJmuiden Ver Alpha zijn de ingediende zienswijzen samengevat en van een reactie voorzien. Er is tevens 
aangegeven of en hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. De behandeling geschiedt in tabelvorm waarin elke zienswijze op basis van volgorde van het registratie-
nummer wordt behandeld. De tabel bestaat uit vier kolommen. De eerste kolom geeft aan elk inhoudelijk punt uit de zienswijzen een eigen nummer. Dat nummer bestaat 
uit het registratienummer en een letter voor elk inhoudelijk punt zodat op eenvoudige wijze kan worden gezocht en verwezen naar een specifiek inhoudelijk punt. In de 
tweede kolom is het inhoudelijke punt samengevat beschreven. In de derde kolom is de beantwoording van het inhoudelijke punt opgenomen. In de vierde kolom is per 
inhoudelijk punt aangegeven of dit leidt tot een wijziging in het inpassingsplan en/of een of meer van de ontwerpbesluiten. Alleen als een inhoudelijk punt uit een ziens-
wijze leidt tot een wijziging in het inpassingsplan en/of een of meer van de ontwerpbesluiten van dit project, is dit in de vierde kolom toegelicht. Indien in deze kolom ‘geen 
wijziging’ wordt vermeld, is er op basis van de zienswijze geen aanleiding om aanpassingen te doen in het inpassingsplan en/of de ontwerpbesluiten. 
 
Er wordt regelmatig naar het project Net op zee Nederwiek 1 verwezen. Dit is de definitieve naam voor een ander Net op zee project, dat voorheen de werknaam ‘Net op 
Zee Extra verbinding Sloegebied’ had. Na het vaststellen van de naam van het windenergiegebied ‘Nederwiek’ in maart 2022, kan dit project dus ‘Net op zee Nederwiek 1 
worden genoemd. Er wordt gestreefd om zoveel mogelijk synergie te behalen tussen de projecten Net op Zee IJmuiden Ver Alpha en Net op Zee Nederwiek 1. 
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1.2 Advies Commissie m.e.r. 

Het MER is gelijktijdig met het ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd. Een ieder heeft ook daarop zienswijzen kunnen indienen. De Commissie voor de milieueffectrap-
portage (Commissie m.e.r.) is gelijktijdig om een toetsingsadvies gevraagd over het MER. De Commissie m.e.r. heeft op 16 maart 2022 advies uitgebracht.1 In hoofdstuk 3 van 
deze Nota van Antwoord Zienswijzen Net op zee IJmuiden Ver Alpha wordt ingegaan op dit advies.  
 

1.3 Ambtshalve wijzigingen 

In hoofdstuk 4 van deze Nota van Antwoord Zienswijzen Net op zee IJmuiden Ver Alpha zijn de ambtshalve wijzigingen opgenomen die hebben plaatsgevonden ten opzichte 
van het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerp-uitvoeringsbesluiten en het MER met bijbehorende onderliggende stukken.   

                                                           
 
1 Adviezen - Commissiemer.nl, https://www.commissiemer.nl/adviezen/3390  

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3390
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Tabel 1.1 Zienswijzen 

Nr. Zienswijze  Antwoord Doorwerking Besluiten 

1) Zienswijze 202200015 

1 a. Het alternatief is niet uitgewerkt. In hoofdstuk 4 van het inpassingsplan is het proces beschreven 
waarin men gekomen is tot het onderhavige voorkeursalterna-
tief. In paragraaf 4.4.2 is de onderbouwing van de keuze opge-
nomen. De minister heeft zijn keuze voor dit voorkeursalterna-
tief gebaseerd op de Integrale effectenanalyse, de reacties die 
hierop zijn ingediend en de adviezen van de regionale overhe-
den en de Commissie voor de milieueffectrapportage. Vervol-
gens is dit voorkeursalternatief verder geoptimaliseerd (zie pa-
ragraaf 4.4.3 en 4.4.4 van het inpassingsplan). Voor meer infor-
matie wordt verwezen naar de website van RVO. 

Geen aanpassing(en) 

1 b. Het welzijn van vele Zeeuwen is niet meegenomen. De 
hoogspanningskabels ontsieren geheel Zuid Beveland 
voor generaties lang. 

De hoogspanningsverbinding wordt ondergronds aangelegd en 
zal dus niet zichtbaar zijn in de omgeving. Onderdeel van deze 
procedure is bovendien het gedeeltelijk verwijderen van een be-
staande bovengrondse hoogspanningsverbinding. Het boven-
grondse converterstation wordt op Industriegebied Sloe ge-
bouwd en wordt beleefd als onderdeel van het industriële  
complex van het Zeehaven- en Industrieterrein Sloe. 
Er heeft een uitgebreid participatieproces plaatsgevonden om 
belanghebbenden in het plangebied te informeren en te betrek-
ken. Bij deze partijen zijn onderwerpen en belangen die spelen 
opgehaald en vervolgens met hen besproken. Daarnaast hebben 
betrokkenen op meerdere momenten de gelegenheid gehad om 
hun reactie kenbaar te maken, bijvoorbeeld bij de concept Noti-
tie Reikwijdte en Detailniveau en de Integrale effectenanalyse 
(IEA). De belangen van de omgeving zijn betrokken bij de be-
sluitvorming. Voor meer informatie over het omgevingsproces 
en het betrekken van het belang van de omgeving wordt verwe-
zen naar paragraaf 7.5 van het inpassingsplan en de website van 
RVO. 

Geen aanpassing(en) 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha-keuze
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha/proces-en-voorgeschiedenis
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Nr. Zienswijze  Antwoord Doorwerking Besluiten 

1 c. Waarom wordt er energie van IJmuiden door Zeeland ge-
stuurd terwijl het in de Randstad gebruikt wordt? Kies 
voor een directe route (IJmuiden, Zandvoort of Scheve-
ningen) voor aanlanding. 

Om significante knelpunten in het landelijk hoogspanningsnet 
als gevolg van de grootte van het windenergiegebied IJmuiden 
Ver te voorkomen, moet de aansluiting gespreid over Nederland 
plaatsvinden. Sommige locaties zijn afgevallen vanwege het ont-
breken van een 380 kV-station en –netwerk. Daarnaast wordt 
met de keuze voor meerdere verbindingen de bestaande netin-
frastructuur zo efficiënt mogelijk benut. Voor uitgebreide infor-
matie over de aansluiting van de windenergiegebieden op zee 
op het bestaande hoogspanningsnetwerk op land en de afwe-
gingen die zijn gemaakt over de diverse aansluitpunten wordt 
verwezen naar Verkenning aanlanding netten op zee 2030 | 
RVO.nl | Rijksdienst 

Geen aanpassing(en) 

2) Zienswijze 202200026   

2 a. Indiener wil graag meer informatie over het traject op 
het Veerse Meer. Welke gevolgen heeft dit voor scheep-
vaart en andere gebruikers, bewoners? 

In hoofdstuk 8 van MER fase 2, deel B en paragraaf 5.11.2 van 
het inpassingsplan is uitgebreid ingegaan op de effecten op de 
omgeving ter hoogte van het Veerse Meer. De conclusie is dat 
de effecten van het kabeltracé in het Veerse Meer voor de 
schelpdierteelt, de kreeftenvisserij en de scheepvaart beperkt 
en tijdelijk zijn. Het project vormt bovendien geen belemmering 
voor de zand- en schelpenwinning of voor de baggerstortloca-
ties.  
 
In de aanlegfase zal er sprake zijn van enige hinder voor de re-
creatie. De hinder kan zoveel mogelijk beperkt worden door de 
bereikbaarheid van locaties goed te houden en zoveel mogelijk 
buiten het toeristische seizoen te werken. Er vindt reeds overleg 
met RWS en stakeholders op en bij het Veerse Meer plaats en 
bij de uitvoering van de werkzaamheden zal hier zoveel als mo-
gelijk rekening mee worden gehouden. 
 
 
 

Geen aanpassing(en) 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/verkenning-aanlanding-netten-op-zee-2030
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/verkenning-aanlanding-netten-op-zee-2030
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Nr. Zienswijze  Antwoord Doorwerking Besluiten 

3) Zienswijze 202200139   

3 a. Ten behoeve van behoud en bescherming flora en fauna 
alsmede de reeds bestaande bebossing langs de Europa-
weg Oost Borssele en ongewenste roering van landbouw-
gronden langs de Europaweg Oost stelt indiener voor om 
dit via horizontaal ondergronds geboord sturen aan te 
leggen. 

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van het pro-
ject op flora en fauna en natuur (zie hiervoor hoofdstuk 5 van 
MER fase 2, deel B voor Natuur op land en paragrafen 5.2 t/m 
5.4 van het inpassingsplan). Daar waar de uitvoering van de 
werkzaamheden tot onaanvaardbare effecten leidt, worden 
maatregelen getroffen. Dit kan zijn in de vorm van een ge-
stuurde boring, maar ook andere maatregelen zijn mogelijk. In-
dien een gestuurde boring noodzakelijk is om onaanvaardbare 
effecten te voorkomen, is dit geborgd in de planregels (artikel 
4.5.1) en op de verbeelding behorend bij het Inpassingsplan. De 
andere maatregelen zijn geborgd in de vergunning Wet natuur-
bescherming, die ook ter inzage is gelegd. 
 
Op de locatie die indiener noemt volgt het tracé de kabel- en lei-
dingenstrook in de Sloehaven. Daarnaast is bij de keuze van het 
tracé gekozen voor een ligging die bestaande bebossing zoveel 
als mogelijk ontziet. Hierbij heeft afstemming plaatsgevonden 
met de beheerder van dit gebied (Natuurmonumenten). Maat-
regelen ten behoeve van de uitvoering en het herstel na de aan-
leg staan beschreven in het Landschapsplan, dat is opgenomen 
als bijlage bij de regels van het Inpassingsplan. 

Geen aanpassing(en) 

3 b. Indiener stelt voor om het heien van fundatie onder het 
converterstation Belgiëweg Oost door geboorde palen te 
realiseren in plaats van heipalen. Eenzelfde voorstel zou 
kunnen worden toegepast bij het geplande convertersta-
tion aan de Liechtensteinweg Industriegebied 't Sloe / 
Vlissingen Oost. (Plan IJmuiden Ver Alpha extra lijn) 

Ten tijde van het opstellen van het MER is uitgegaan van een 
worstcase situatie qua geluid: dit is het uitvoeren van heiwerk-
zaamheden. Hierbij is gebleken dat de heiwerkzaamheden voor 
het converterstation tijdelijk tot hinder kunnen leiden, maar dat 
er geen woningen of andere geluidgevoelige objecten zijn die 
een geluidbelasting van meer dan 60 dB(A) in de dagperiode on-
dervinden (dit is een toeslag van 5 dB vanwege het impulsach-
tige karakter van het geluid). Er wordt voldaan aan de dag-
waarde van 60 dB(A) conform het Bouwbesluit 2012 met een 
onbeperkte blootstellingsduur voor bouwactiviteiten.  

Geen aanpassing(en) 
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Nr. Zienswijze  Antwoord Doorwerking Besluiten 

Voor de aanleg van het converterstation wordt momenteel niet 
alleen naar heipalen gekeken, maar ook naar de mogelijke toe-
passing van schroefpalen/boorpalen. Een keuze hierin is op dit 
moment nog niet gemaakt. Het is nog niet bekend wanneer er 
precies gewerkt gaat worden en of het haalbaar is om dit alleen 
binnen reguliere werktijden uit te voeren. Hier zal tezamen met 
de toekomstige aannemer nader naar gekeken worden, dichter 
op het moment van uitvoering. Op dit moment is de aannemer 
voor deze werkzaamheden nog niet geselecteerd. 
 

3 c. Er vindt verstoring van natuur, flora en fauna en aantas-
ting groenbuffer 't Sloe (groenproject 't Sloe) plaats. 

Verwezen wordt naar de reactie onder a. Voor wat betreft 
groenproject ’t Sloe worden de landschappelijke inpassing en 
compensatie, voor zover dit verband houdt met het project, 
zorgvuldig afgewogen. Hiertoe is een Landschapsplan opgesteld 
waarvan de realisatie in de planregels geborgd is (artikel 7.1 on-
der b) 
 
Projectoverstijgend wordt met betrokken gebiedspartners een 
separaat proces doorlopen, waarbij onder ander de realisatie 
van de doelstelling van Groenproject ’t Sloe wordt nagestreefd. 

Geen aanpassing(en) 

3 d. Door niet 2800 tot 3000 palen te heien maar geboorde 
fundatiepalen tot te passen bij de fundatie van conver-
terstation Belgiëweg Oost kan geluidsoverlast omwonen-
den en dorp aanzienlijk worden gereduceerd. Eenzelfde 
reductie van geluidsbelasting van de omgeving zou kun-
nen worden toegepast bij het ontwerp van het beoogde 
converterstation aan de Liechtensteinweg Industriege-
bied 't Sloe / Vlissingen Oost (plan IJmuiden Ver Alpha ex-
tra lijn). 

Verwezen wordt naar de reactie onder b.  
Voor de locatie en het ontwerp van het converterstation als on-
derdeel van het plan voor de Extra Verbinding Sloegebied wordt 
een separate afweging gemaakt. 

Geen aanpassing(en) 
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Nr. Zienswijze  Antwoord Doorwerking Besluiten 

3 e. In hoeverre is er nu reeds sprake van toepassing en uit-
werking volgens het met het bestuurlijk overleg en omge-
ving overeengekomen en geaccepteerde uitwerking 
'Compensatieplan Borsele’? 

Alle deelnemers aan het Bestuurlijk Overleg (EZK, TenneT, de 
provincie Zeeland, de gemeente Borsele en North Sea Port) zijn 
zich bewust van het belang van een projectoverstijgend com-
pensatieplan voor het draagvlak voor de inpassing van diverse 
grote projecten en bereid hieraan hun bijdrage te leveren. In 
een Bestuurlijk Overleg in oktober 2021 is het eindrapport van 
een onafhankelijk procesbegeleider geaccepteerd als basis voor 
de voortgang van het compensatieplan. Over het vervolg heeft 
men besloten dat twee hoofdzaken parallel zullen worden opge-
pakt: (1) Het formuleren van een opdracht aan een onafhanke-
lijke gebiedsregisseur voor uitwerking van het compensatieplan 
en de borging die in het rapport is voorgesteld en (2) het uitvoe-
ren van een studie naar geschikte alternatieve locaties voor het 
op Sloepoort beoogde Central Gate. In een Bestuurlijk Overleg 
in februari 2022 is met betrekking tot punt (1) besloten om vóór 
opdrachtverlening aan een gebiedsregisseur een voorberei-
dende opdracht uit te laten voeren gericht op het uitwerken van 
een duidelijke governance met rollenbeschrijving, het uitwerken 
van een tijdspad met te behalen doelen en de inventarisatie van 
het opzetten van een omgevingsfonds. Deze opdracht is inmid-
dels verstrekt. Daarnaast is vanuit NOVI (Nationale Omgevings-
visie) toegezegd om parallel aan deze opdracht een onderzoek 
te starten naar de juridische vertaling van het Vlaamse kop-
pelingsgebied naar het Nederlandse compensatieplan. Met be-
trekking tot punt (2) is door North Sea Port aangegeven dat naar 
verwachting voor de zomer 2022 het locatieonderzoek wordt 
opgeleverd. 

Geen aanpassing(en) 

4) Zienswijze 202200140   

4 a. Indiener geeft de ondergrondse kabel langs Europawest 
Oost / Borsselse Polder Borssele aan als een onjuistheid 
in de ontwerpbesluiten. Tussen de Kaaiweg en de Juri-
aneweg bevindt zich een archeologische plaats, zijnde de 

Het archeologische belang van het verdronken dorp Tewijk is 
bekend. In paragraaf 5.7 en bijlage 7 van het inpassingsplan is 
ingegaan op de archeologische waarden binnen het plangebied. 
Er heeft bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek 

Geen aanpassing(en) 
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Nr. Zienswijze  Antwoord Doorwerking Besluiten 

restanten van het 'verdronken dorp Tewijk (Tevic) 1530 - 
1532. Door de aanleg van de kabel kan deze historische 
plek worden beschadigd resp. onherstelbaar worden ver-
stoord. Bij op voldoende diepte ter plaatse boren van de 
kabel kan verstoring van deze archeologische plaats wor-
den vermeden. Bij het middels graven van een kabelgoot 
wordt de plaats zondermeer onherstelbaar beschadigd / 
verstoord. Indiener geeft dit aan als emotioneel mede ei-
genaar van deze historische plek. 

plaatsgevonden. Het inventariserend veldonderzoek is uitge-
voerd op basis van een Plan van Aanpak dat is afgestemd met 
de archeologisch adviseur van de gemeenten Borsele, Goes en 
Noord-Beveland waarin het onderzoeksgebied archeologie is ge-
legen. 
Uit het inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen, verken-
nende fase en karterende fase, is gebleken dat op twee locaties 
sprake is van (mogelijke) archeologische niveaus, al zijn de aan-
getroffen aanwijzingen nog te summier om te spreken van een 
archeologische vindplaats. Beide niveaus zouden verbonden 
kunnen zijn met (verspreide bebouwing bij) het verdronken 
dorp Tewijk, waarvan de exacte locatie en omvang onbekend 
zijn. Voor dit deel is nader onderzoek geadviseerd. 
Daarom is in de regels (art. 8.2) en op de verbeelding van het in-
passingsplan voor dit gebied een specifieke regeling opgenomen 
dat er voorafgaand aan de aanleg van de kabel nader onderzoek 
plaatsgevonden moet hebben, of dat de werkzaamheden onder 
begeleiding van een archeologische deskundige plaats moeten 
vinden.  
 

5) Zienswijze 202200153   

5 a. Er bevinden zich zoetwaterlenzen in de landbouwgron-
den zowel aan de Muidenweg te Arnemuiden als aan de 
Oude Veerweg te Lewedorp, die van cruciaal belang zijn 
voor het voortbestaan van het landbouwbedrijf van in-
diener. Zoet water is essentieel om goede opbrengsten 
en hoge kwaliteit te verkrijgen en is nodig voor de winst-
gevendheid van het bedrijf. Verder zal het onttrekpunt 
worden beschadigd waardoor indiener tijdens het sei-
zoen en na de werkzaamheden geen mogelijkheid heeft 
tot beregenen. De aanleg van een nieuw onttrekpunt na 
de eventuele werkzaamheden is niet mogelijk gezien de 

TenneT erkent het belang van de zoetwatervoorkomens en de 
zorgen die rechthebbenden daaromtrent hebben. Daarom is er 
als tegemoetkoming aan deze zorgen ten tijde van MER fase 2 
een verzilting- en bemalingsstudie uitgevoerd en zal de kwaliteit 
van het grondwater voor, tijdens en na afloop van de aanleg van 
de verbinding gemonitord gaan worden.  
 
Voor wat betreft onttrekkingspunten is het uitgangspunt dat 
deze tijdens de werkzaamheden beschikbaar en onbeschadigd 
blijven. Indien dit niet mogelijk is zal TenneT de beschikbaarheid 
van water om te beregenen moeten garanderen door tijdelijke 

Geen aanpassing(en) 
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Nr. Zienswijze  Antwoord Doorwerking Besluiten 

ligging van de kabels op deze diepte (nieuwe zoet water 
bronnen liggen op een diepte van c.a. 5 – 6 meter en ont-
trekpunt begint op 0 meter diepte vanaf de slootkant). 
Verder zal bronbemaling bij de aanleg van de kabel mo-
gelijk kunnen leiden tot verzilting, zeker in combinatie 
met de aanwezige plaatgronden en de druk van het om-
liggende zoute water (Veersemeer en Sloekreek). Al het 
mogelijk moet gedaan worden om iedere mogelijke 
schade te voorkomen. 

maatregelen te treffen zoals het leggen van een tijdelijke leiding 
of het aanleggen van een nieuw onttrekkingspunt.  
Om verzilting van de zoetwaterbronnen te voorkomen worden 
door TenneT de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Hierbij 
is het uitgangspunt dat, conform het grondwaterbeleid van wa-
terschap Scheldestromen, de zoetwatervoorkomens in stand 
worden gehouden. Doordat de zoetwatervoorkomens zich na de 
aanleg, waarvoor de bemaling nodig is, weer herstellen, is er 
geen sprake van permanente aantasting.  
 
Indien, ondanks de voorzorgsmaatregelen, toch schade ontstaat 
die TenneT aan te rekenen is en waarvoor TenneT aansprakelijk 
is, dan is TenneT verplicht dit te vergoeden. Dit geldt zowel voor 
schade die zich tijdens als na aanleg van de verbinding voor-
doet. 

5 b. Indiener pleit voor het nogmaals onderzoeken van de 
mogelijkheden van het zonder risico’s voor de waterke-
rende functie leggen van de kabel door de Sloekreek dijk, 
in samenwerking met Waterschap Scheldestromen. Door 
het waterschap is aangegeven dat de dijk eventueel als 
secundaire waterkerende dijk kan dienen, maar deze dijk 
is al 50 jaar in gebruik als bouwland en afgetopt. Omdat 
deze dijk niet de enige dijk is als de primaire dijk, is deze 
niet van cruciaal belang als waterkerende dijk. Verder is 
het zo dat de dijk na werkzaamheden in oorspronkelijke 
staat wordt hersteld waardoor de dijk de huidige functie 
zal blijven behouden. Dat zal volgens Tennet ook zeker zo 
zijn omdat dat op het bouwland van indiener ook gega-
randeerd wordt. 

De keuze voor het tracé is breed afgewogen, waarbij rekening is 
gehouden met het raakvlak met natuurwaarden (ligging in Na-
tuur Netwerk Zeeland), cultuurhistorische waarden, effecten op 
bodem en grondwater (inclusief zetting en verzilting), watervei-
ligheid, het ruimtebeslag op gronden van particulieren en toe-
komstvastheid. Mede op basis van advies van de provincie 
Zeeland en het waterschap Scheldestromen is er voor gekozen 
om geen kabels van het Net op zee IJmuiden Ver Alpha in de dijk 
aan te leggen en de lasten voor grondeigenaren van het Net op 
zee IJmuiden Ver Alpha en de extra aanlanding (die naar ver-
wachting gelijktijdig met de werkzaamheden voor IJmuiden Ver 
Alpha zal worden gerealiseerd) te verdelen.  
 

Geen aanpassing(en) 

5 c. Indiener vraagt om het onderzoeken van het trekken van 
de kabels onder de Sloekreek door, omdat hij hierdoor 
als grondgebruiker veel minder getroffen wordt. Indiener 

Een kabelverbinding onder de Sloekreek zal voldoende diep 
moeten worden aangelegd, naar verwachting circa 2 tot 3 meter 
onder de waterbodem. Er zijn verschillende manieren denkbaar 

Geen aanpassing(en) 
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ziet dit als goede optie, ook omdat hierdoor de zoetwa-
terlenzen aan de oostzijde van de dijk geen risico lopen.  

waarop de kabels onder de bodem van de Sloekreek zouden 
kunnen worden aangelegd: 
 
Ten eerste kan gedacht worden aan een aanlegmethode die ver-
gelijkbaar is met de aanleg van de kabelverbinding in/onder het 
Veerse Meer. Daarbij wordt naar verwachting gewerkt met een 
jettrencher die vanaf een ponton in het water/in de waterbo-
dem zal worden gebracht. Er moet dan niet alleen ruimte zijn 
voor een ponton met besturing van een trenchapparaat, maar 
ook voor de benodigde kabellengte (x4 kabels) – aangezien de 
kabels in het apparaat worden ingevoerd en op die manier on-
der de bodem worden aangebracht. Het is technisch niet haal-
baar om deze apparatuur in de Sloekreek te krijgen en in deze 
(kleine) kreek met deze methode de kabels aan te leggen. 
 
Daarnaast werd vanuit de omgeving geopperd om de Sloekreek 
leeg te laten lopen en vervolgens de kabels onder de waterbo-
dem in te graven. Als het al mogelijk is om de kreek feitelijk leeg 
te laten lopen, dan zal het een enorme bemalingsopgave zijn om 
de kreek ook leeg te houden (zonder dat deze volstroomt met 
grondwater vanuit het naastgelegen gebied – inclusief de daar 
gelegen zoetwatervoorkomens). Ook zal er bemalen moeten 
worden om de circa 3 meter diepe sleuf in de waterbodem 
droog te houden. Het is de verwachting dat deze bemalingsop-
gave vele malen grotere effecten heeft dan de bemaling die 
wordt voorzien voor de kabelaanleg op land. Daarnaast is zwaar 
materieel nodig voor het graven van de sleuf en tijdelijke opslag 
van het uitgegraven materieel. Het is niet zeker of deze manier 
van aanleggen technisch uitvoerbaar is, aangezien de inzet van 
dergelijk zwaar materieel op deze locatie niet mogelijk kan blij-
ken te zijn door onder andere de drassige grond en hellingen 
van het omringende land richting de bodem van de Sloekreek. 
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Ook is het de verwachting dat deze werkwijze effecten op de 
in/nabij de kreek aanwezige natuurwaarden hebben.  
 
Als derde optie werd genoemd om de kabels middels een boring 
onder de Sloekreek aan te leggen. Hiervoor gelden een aantal 
beperkingen die maken dat deze boring / boringen als te risico-
vol worden geacht: Het betreft beperkingen in de lengte van de 
boring/boringen en beperkingen die voortkomen uit de lokale 
grondcondities. 
Beperkingen in de lengte: De boring/boringen onder de 
Sloekreek zal naar verwachting circa 1.350 meter lang worden. 
Deze lengte is qua boortechnieken niet zozeer een probleem, 
maar is wel te lang in relatie tot de benodigde kabellengtes. 
TenneT hanteert voor offshore projecten boringen van maxi-
maal 800 tot 1200 meter lang. Deze maximale lengte komt voor-
namelijk voort uit de lengte en type kabel die op een haspel 
aangeleverd kunnen worden. TenneT streeft er naar om alle 
mogelijke opdrachtnemers gelijk te behandelen en dient hier-
door ook rekening te houden met de maximale lengtes die in de 
kabelfabrieken kunnen worden gefabriceerd. Dit alles tezamen 
resulteert in een maximale kabellengte van 800 tot 1200 meter 
per boorsectie. Daarnaast moet rekening gehouden worden met 
de mechanische parameters van de kabel die door de boring 
wordt getrokken. Bij dergelijke lengtes kan blijken dat de trek-
krachten niet acceptabel zijn. Dat betekent dat de kabels niet 
door de boringen heen getrokken kunnen worden, zonder een 
(te) groot risico dat de kabels tijdens het intrekken beschadigd 
raken. De vereiste 1.350 meter lengte om onder de Sloekreek 
door te boren is daarmee praktisch niet haalbaar.  
Beperkingen vanuit grondcondities: Uit grondonderzoek ter 
hoogte van de Sloekreek, blijkt een groot verschil tussen de 
grondcondities aan de oostzijde en westzijde van de kreek. Aan 
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de westzijde van de Sloekreek bestaat de bodem uit een, voor 
het kabelsysteem, uiterst ongunstige samenstelling waardoor 
de kabels met moeite nog 2 GW kunnen transporteren. In een 
open ontgraving kunnen er grondverbeteringen worden toege-
past. In een boring is dat niet mogelijk. Het enige wat dan moge-
lijk is, is om per kabel een aparte boring uit te voeren met vol-
doende onderlinge afstand. Aan de oostzijde van de kreek is 
sprake van een geheel andere grondopbouw met, een voor het 
kabelsysteem, veel gunstigere condities. Ten aanzien van een 
boring onder de Sloekreek door, worden er - gezien de historie 
van dit gebied – ter plekke van de kreek vergelijkbare grondcon-
dities verwacht met de (ongunstige) grondcondities aan de 
westzijde van de kreek. Ook met het uitvoeren van een aparte 
boring per kabel kan er, mede door de totale lengte, een ener-
gietransportknelpunt ontstaan. Een dergelijk knelpunt kan er 
voor zorgen dat het niet mogelijk is om 2 GW over deze kabel-
verbinding te transporteren. Dat maakt het doel waarvoor deze 
verbindingen worden aangelegd (het transporteren van 2 GW 
wind op zee naar land) onhaalbaar.  

5 d. Doorsnijding van de landbouwgronden gaat gepaard met 
verstoring van het bodemprofiel wat niet 100% hersteld 
kan worden en permante schade oplevert. De grond zal 
‘verschralen’ omdat de toplaag vermengd zal worden 
met zand dat aanwezig is in de ondergrond. Zelfs als er 
zorgvuldig te werk zal worden gegaan zullen hier de ge-
volgen van worden ondervonden. Dit is uit onze ervaring 
bij aanleg van andere kabels (op een zorgvuldige manier) 
ook gebleken. 

TenneT is er mee bekend dat er de eerste jaren na aanleg van 
de kabel mogelijk sprake van schade kan zijn. Door het zorgvul-
dig ontgraven, scheiden en in depot zetten van de diverse 
grondlagen (in sommige gevallen wel 4-5 lagen) wordt schade 
zoveel als mogelijk voorkomen. Na aanleg van de verbinding 
wordt de grond in de zelfde volgorde, onder droge omstandig-
heden terug gebracht.  
 
Bij het ontgraven van de humeuze en bemeste teelaarde laag 
kan oxidatie van de organische stof ontstaan. Omdat de be-
meste bovenlaag van de teelaarde door elkaar wordt gemengd 
tijdens het ontgraven, zal dat ook van invloed zijn op eventuele 
naschade. Om het verschralen van de teelaarde laag tegen te 

Geen aanpassing(en) 
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gaan is daarvoor een eenmalig gift van maximaal 200 ton droge 
stof per hectare aan compost toegestaan. Sommige gronden 
verdragen dit echter niet als eenmalige gift en hebben meer-
dere malen een gift van compost nodig . Het tekort aan organi-
sche stof zal dan over meerdere jaren gegeven moeten worden. 
Om problemen met de mest boekhouding te voorkomen zal hier 
van geval tot geval per perceel maatwerk voor toegepast moe-
ten worden. In de gesprekken voor het vestigen van het zakelijk 
recht is er mogelijkheid om dit te bespreken en uiteindelijk 
wordt dit aspect meegenomen in het cultuurtechnisch rapport 
dat per perceel wordt opgesteld voorafgaand aan de uitvoering. 
Indien er ondanks zorgvuldig werken en voorzorgsmaatregelen 
toch meerjarige schade ontstaat, zoals verminderde opbrengst, 
dan zal TenneT deze op basis van het zakelijk recht moeten ver-
goeden zolang deze zich blijft voordoen. 

5 e. Indiener spreekt nogmaals de zorg uit voor de gezond-
heidsrisico’s voor de grondgebruikers en omwonenden. 
Het is de eerste keer dat dit type kabel van deze capaci-
teit zal worden aangelegd, waardoor de gevolgen voor de 
gezondheid nog niet zijn onderzocht en dus pas later dui-
delijk worden met alle gevolgen van dien. 

Bij het Net op zee IJmuiden Ver Alpha en het Net op Zee Neder-
wiek 1 bestaat het grootste gedeelte van het tracé uit een gelijk-
stroomverbinding (DC). Deze heeft een statisch magneetveld 
vergelijkbaar met het aard-magneetveld. Sterke magneetvelden 
kunnen acute, direct merkbare, effecten veroorzaken. Om deze 
effecten te voorkomen zijn er op basis van internationaal we-
tenschappelijk onderzoek grenswaarden opgesteld. De mag-
neetvelden van de ondergrondse kabels in dit project liggen in 
alle gevallen ver onder deze grenswaarden, er zijn dus geen ge-
zondheidseffecten te verwachten. Omdat de magneetvelden 
van deze kabel een statisch magneetveld hebben vergelijkbaar 
met het aardmagneetveld, is er ook geen aanleiding voor verder 
onderzoek. Ook voor het wisselstroom (AC) tracé van het con-
verterstation aan de Belgiëweg Oost naar het bestaande hoog-
spanningsstation zijn geen gezondheidseffecten te verwachten. 
Ondanks dat het voorzorgsbeleid in Nederland alleen geldt voor 
bovengrondse verbindingen, zijn er magneetveldberekeningen 

Geen aanpassing(en) 
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gedaan waaruit blijkt dat er geen gevoelige objecten liggen in de 
0,4 microtesla magneetveldcontour van de ondergrondse hoog-
spanningskabels (wisselstroom) en het converterstation, zie 
vanaf pagina 20 op Ontwerp-inpassingsplan- Bijlage 9 Veiligheid 
- Net op zee IJmuiden Ver Alpha (rvo.nl).  
Er zijn meerdere gelijkstroomverbindingen die in Nederland 
aangelegd zijn, dit betreffen interconnectoren (dus geen netten 
op zee van 525 kV). De COBRAkabel is zo’n gelijkstroomverbin-
ding tussen Nederland en Denemarken en de NorNed (tussen  
Noorwegen en Nederland) en BritNed (tussen Groot-Brittannië 
en Nederland) kabels zijn ook gelijkstroomverbindingen. 

5 f. Alle kavels zijn gedraineerd en in veel gevallen betekent 
dat, dus doorsnijding en verlies hiervan, terwijl nieuwe 
drainage met een andere richting in de meeste gevallen 
wegens afwateringsrichting niet mogelijk is. Verder zal 
het aanleggen van de kabel er toe leiden dat de draag-
kracht van de bodem van indieners kopakkers laag wordt. 
Dit kan jarenlange financiële gevolgen hebben in natte 
najaren door aantasting van de oogst. 

Gedurende de gesprekken voor het vestigen van het zakelijk 
recht wordt de drainage voor ieder perceel inzichtelijk gemaakt. 
Op basis hiervan wordt voor ieder perceel een drainageplan op-
gesteld. Bij de aanleg van de verbinding wordt de drainage, in-
dien noodzakelijk, losgehaald en na afloop hersteld. TenneT is 
verplicht om te zorgen dat het normale gebruik van het perceel 
na de aanleg voortgezet kan worden.  
 
TenneT is zich er van bewust dat permanent herstel van de drai-
nage in de meeste gevallen niet direct bij oplevering van de 
werkterreinen kan worden uitgevoerd. Nazakking van de bodem 
is de belangrijkste reden hiervoor. Pas nadat de grond is "gezet" 
zal nieuwe drainage worden aangebracht. Normaal zal deze tus-
sen de oude drainage worden gelegd. In sommige gevallen, als 
de sloten tussen de percelen dit toelaten, kan er voor gekozen 
worden om de drainage een kwartslag te draaien. Naschade 
(aantasting van de oogst) gedurende de periode dat de bodem 
zich herstelt zal door TenneT worden vergoed. Dit wordt in 
overleg met de rechthebbende afgesproken.  
 

Geen aanpassing(en) 
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Om cultuurtechnisch verantwoord te kunnen werken en vol-
doende ruimte te houden om de grondlagen gescheiden uit te 
leggen dient er een afstand van circa 6-9 meter vanaf de sloot 
tot aan de buitenste kabel aangehouden te worden. Hierdoor 
wordt de kopakker deels ontzien. Tijdens de gesprekken voor 
het vestigen van het zakelijk recht is er gelegenheid om naar 
verdere maatregelen te kijken om overlast en negatieve gevol-
gen van de aanleg te beperken. 

5 g. Indiener wijst op de snelle innovatie in precisielandbouw 
(GPS) en dat aangegeven wordt dat de kabel hier geen ef-
fect op heeft, terwijl er wel rekening gehouden wordt 
met de belangen van de NS met vergelijkbare technieken. 
Indiener wil een garantie dat de gebruikte en in de toe-
komst gebruikte systemen niet verstoord worden door 
vormen van straling of magnetische velden en mogelijk 
meerdere factoren en wil een nulmeting.  

In het kader van het MER is er gekeken naar eventuele invloed 
van magneetvelden op door GPS aangestuurde landbouwvoer-
tuigen. Conclusie is dat de werking ervan niet verstoord wordt 
door een hoogspanningsverbinding (zie MER fase 2 Deel B 
Hoofdstuk 9 Leefomgeving Ruimtegebruik en overige Gebruiks-
functies op land, paragraaf 9.3.2 (MER fase 2 Deel B - Net op zee 
IJmuiden Ver Alpha (rvo.nl)). 
 
Bij TenneT is niets bekend over storingen van GPS apparatuur bij 
ondergrondse hoogspanningsverbindingen. Een nulmeting heeft 
geen toegevoegde waarde, omdat er in de aanvangssituatie 
geen stroomvoerende kabels aanwezig zijn, zodat er geen mag-
neetvelden gemeten kunnen worden. Mochten na de inbedrijf-
name van de kabels zich desondanks problemen voordoen, dan 
zal TenneT nadere maatregelen nemen om storingen te voorko-
men. 

Geen aanpassing(en) 

6) Zienswijze 202200162   

6 a. Indiener geeft aan dat de Renaissance structuur van de 
Borssele Polder met zijn open structuur schade zal oplo-
pen door het project, ook door de compenserende maat-
regelen op het gebied van groen. 

De kabelverbinding wordt ondergronds gerealiseerd, waarna de 
bestaande situatie weer wordt hersteld. Dit is beschreven in het 
Landschapsplan en geborgd in de regels van het inpassingsplan. 
Het converterstation wordt gebouwd op het industrieterrein en 
vormt derhalve geen verstoring van de open structuur. In MER 
Fase 2, Hoofdstuk 6 Landschap en Cultuurhistorie is in paragraaf 
6.5.2 informatie opgenomen over de ‘Invloed op zichtbaarheid 

Geen aanpassing(en) 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/MER-fase-2-Deel-B-Net-op-zee-IJmuiden-Ver-Alpha.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/MER-fase-2-Deel-B-Net-op-zee-IJmuiden-Ver-Alpha.pdf
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en beleving’, te vinden via https://www.rvo.nl/sites/default/fi-
les/2021/12/MER-fase-2-Deel-B-Net-op-zee-IJmuiden-Ver-
Alpha.pdf 
 
Groenproject ’t Sloe is mede bedoeld om de landschappelijke 
kwaliteit van de Renaissance structuur van de grootschalige pol-
ders te versterken. Dit Groenproject is tevens onderdeel van de 
uitwerking van het compensatieplan Borsele, zie de reactie on-
der 3c.  

6 b. De bestaande ecologie wordt beschadigd en de toekom-
stige ecologie wordt vernietigd door het magnetisch veld: 
- De exportkabels genereren een elektromagnetisch 

veld, de reikwijdte van dit veld is afhankelijk van ver-
schillende factoren (hoeveelheid stroom, type 
stroom wissel- of gelijkspanning) 

- De omvang van het EMV wordt nu enkel modelmatig 
berekend, zonder dat veld validatie heeft plaatsge-
vonden. De werkelijke omvang is onzeker. 

- De kennisbasis omtrent de mogelijke ecologische ef-
fecten van EMV is zeer beperkt. 

- Van veel soorten is bekend dat deze reageren op 
(geo-)magnetische velden, wat invloed heeft op on-
der andere migratie en foerageer gedrag. 

- Een primair verschil tussen het EMV van wissel-
stroom en gelijkspanning is dat gelijkspanning een 
grotere overlap kent met het aardmagnetisch veld. 

- Dit aardmagnetisch veld wordt met name gebruikt 
voor de koersbepaling van migrerende soorten. 

Bij Net op zee IJmuiden Ver Alpha is op zee en in het Veerse 
Meer sprake van de aanleg van 525kV-gelijkstroomkabels. De 
ecologische effecten van elektromagnetische velden veroor-
zaakt door deze 525kV-gelijkstroomkabels op zee en het Veerse 
Meer worden beschreven in MER fase 2 Deel B H4 Natuur op 
zee en in de Passende Beoordeling (zie MER fase 2 Deel B - Net 
op zee IJmuiden Ver Alpha (rvo.nl)). Zowel de (1x4)-kabelconfi-
guratie als (2x2)-kabelconfiguratie zijn beoordeeld in het MER. 
Deze beoordeling is uitgevoerd met behulp van enkele bijlagen: 

 Bijlage VII-D, waarin de huidige stand van zaken van kennis 
over ecologische effecten als gevolg van elektromagnetische 
velden beschreven.  

 Bijlage VII-H, waarin wordt ingegaan op een aanpak voor de 
eventuele kennisleemten. 

 Bijlage VII-K, waarin wordt ingegaan op de reikwijdte van 
een magneetveld bij een (2x2)-kabelconfiguratie. 

 
Voor de beoordeling is de bruinvis als indicator genomen, om-
dat deze soort het meest gevoelig lijkt voor elektromagnetische 
velden. Andere beoordeelde beschermde soorten vertonen 
geen of een lagere gevoeligheid voor elektromagnetische vel-
den. Zoals opgemerkt in de zienswijze zijn bij de beoordeling 

Geen aanpassing(en) 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/MER-fase-2-Deel-B-Net-op-zee-IJmuiden-Ver-Alpha.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/MER-fase-2-Deel-B-Net-op-zee-IJmuiden-Ver-Alpha.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/MER-fase-2-Deel-B-Net-op-zee-IJmuiden-Ver-Alpha.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/MER-fase-2-Deel-B-Net-op-zee-IJmuiden-Ver-Alpha.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/MER-fase-2-Deel-B-Net-op-zee-IJmuiden-Ver-Alpha.pdf
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kennisleemten benoemd en aangegeven. De beoordeling is ge-
daan op basis van de huidige beschikbare kennis. Een beoorde-
ling op basis van de meest actuele kennis op het moment van 
schrijven is de standaard voor alle ecologische beoordelingen 
voor de Wet natuurbescherming. 
 
Ook is in de beoordeling een vergelijking gemaakt tussen het 
door ons gebruikte model en recente praktijkmetingen aan de 
NorNed kabel door het hierin gespecialiseerde bedrijf Water-
proof. Hieruit blijkt dat het gebruikte model de velden waar-
schijnlijk te sterk inschat, in de praktijk zullen deze zwakker zijn. 
De beoordeling is dus gedaan op basis van een worst-case sce-
nario met betrekking tot veldsterktes.  
 
Hieronder is de effectbeoordeling samengevat: 
 
(1x4)-kabelconfiguratie 
Het elektromagnetische veld reikt tot het wateroppervlak. Voor 
de bruinvis geldt echter dat alleen bij een veldsterkte van een 
fluctuatie van 0,05 µT boven het aardmagnetisch veld (gemeten 
op 350-400 meter boven het wateroppervlak) verstoring onder-
vonden wordt van het elektromagnetisch veld. Voor de (1x4)-
kabelconfiguratie geldt het dat het elektromagnetische veld op 
15 meter boven de kabel al zodanig is afgezwakt dat boven-
staande niet het geval is. Alleen tot minder dan een meter bo-
ven de kabel zou er een mogelijk een effect in de vorm van bar-
rièrewerking kunnen optreden. 
 
(2x2)-kabelconfiguratie 
Voor de (2x2)-kabelconfiguratie geldt dat deze waarde van 0,05 
µT nog steeds meetbaar is op 40 m boven de kabel. De kritieke 
waarde is als de waarde meetbaar is op 300 m boven kabel, en 
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dat zal hier niet het geval zijn. In een situatie waarin zich een de-
fect aan de plus- of minpool voordoet en deze uitvalt, zal de me-
tallic return tijdelijk de functie van de plus- of minpool overne-
men, die een sterker magnetisch veld zal genereren. Een derge-
lijke situatie doet zich naar verwachting maximaal drie keer in 
een periode van 40 jaar voor, en duurt maximaal twee maan-
den. In deze worst-case mogelijkheid zijn de waardes 10 (rond 
de bodem) tot 40 keer (rond het wateroppervlak) sterker dan de 
(1x4)-kabelconfiguratiewaardes. Hiervoor geldt dat de gevolgen 
op lange duur van elektromagnetische velden nog onbekend zijn 
en negatieve effecten op soort- en ecosysteemniveau niet uit te 
sluiten zijn. Daarom wordt uit voorzorg aangeraden de metallic 
return na twee maanden uit te schakelen, indien storing of on-
derhoud zolang duurt. 
 
Samenvattend antwoord: 
In de beoordeling is geconstateerd dat zowel bij een magneet-
veld van een (1x4)-kabelconfiguratie als bij een (2x2)-kabelconfi-
guratie op basis van de huidige kennis geen reden is om aan te 
nemen dat de ecologie van de Noordzee schade zal ondervinden 

van het elektromagnetische veld. 
6 c. Door de aanleg van ondergrondse stroomkabels op land-

bouwgrond vindt een stille uitbreiding van het industrie-
terrein plaats. Deze activiteit hoort niet thuis in het bui-
tengebied. Aanlanding op de Maasvlakte zou beter zijn; 
ook omdat daar ruimte is voor verdere ontwikkeling van 
stroomgebruikers, onder andere waterstof. 

Na de aanleg van de stroomkabels kan de betreffende grond 
weer als landbouwgrond gebruikt worden. Er is geen sprake van 
stille uitbreiding van het industrieterrein. Voor de keuze van de 
aanlanding op deze locatie is een brede afweging gemaakt, 
waarbij onder andere rekening is gehouden met toekomstige 
ontwikkelingen, zoals de inzet van waterstof. Voor deze brede 
afweging en de onderbouwing van de keuze van het tracé wordt 
verwezen naar Net op zee - IJmuiden Ver Alpha - Keuze Voor-
keursalternatief | RVO.nl | Rijksdienst. 
Overigens zullen er ook op de Maasvlakte stroomkabels aanlan-
den, naast het net gerealiseerde Net op zee Hollandse Kust 

Geen aanpassing(en) 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha-keuze
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha-keuze
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(zuid) (1,4 GW). Dit zijn de projecten Net op zee IJmuiden Ver 
Beta (2 GW), Net op zee IJmuiden Ver Gamma (2 GW) en Net op 
zee Nederwiek 2 (2 GW). 

6 d. Indiener geeft aan dat het ontbreekt aan gedegen onder-
zoek naar de gevolgen van het magnetisch veld, op het 
menselijk lichaam en op dieren en planten voor nu en in 
de toekomst, en denkt hierbij aan ziektes als de ziekte 
van Parkinson, mogelijke vormen van CA en mogelijke 
DNA mutaties en groeiverstoringen van planten. 

Overal waar elektriciteit aanwezig is, ontstaan elektrische en 
magnetische velden (EM-velden). Gelijkstroom (direct current, 
DC) en wisselstroom (alternating current, AC) genereren beide 
magneetvelden, maar omdat de technieken verschillen, hebben 
die magneetvelden andere eigenschappen en effecten. Voor dit 
project wordt tussen het platform op zee en het convertersta-
tion op land een gelijkstroomverbinding (DC) aangelegd. Vanaf 
het converterstation op land aan de Belgiëweg Oost wordt een 
wisselstroomverbinding (AC) gerealiseerd naar het bestaande 
380kV-station Borssele.  
 
De rijksoverheid heeft aanleiding gezien om specifiek voor AC-
magneetvelden van bovengrondse hoogspanningslijnen het 
voorzorgsbeleid (voormalig ministerie VROM, 2005) te hante-
ren.  
De aanleiding voor dit voorzorgsbeleid komt voort uit interna-
tionaal onderzoek, waar aanwijzingen uit naar voren komen dat 
kinderen die bij bovengrondse hoogspanningslijnen wonen - 
waar het magnetische veld sterker is dan verder van de lijn - 
mogelijk meer kans hebben om leukemie te krijgen. Voor an-
dere aandoeningen zijn er geen aanwijzingen dat het risico is 
verhoogd. Ten aanzien van de ziekte van Alzheimer geeft het 
RIVM aan dat er in 2009 een Zwitsers onderzoek is geweest dat 
aanwijzingen gaf dat mensen die langer dan 10 jaar op minder 
dan 50 meter van een bovengrondse hoogspanningslijn wonen, 
mogelijk een hoger risico hebben om te overlijden aan de ziekte 
van Alzheimer. In 2013 is dit onderzoek herhaald in Denemar-
ken en werd er geen verband gevonden tussen dichtbij een 
hoogspanningslijn wonen en neurodegeneratieve ziektes zoals 

Geen aanpassing(en) 
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de ziekte van Alzheimer. Ook is er onderzoek gedaan naar een 
mogelijk verband tussen magnetische velden en andere aandoe-
ningen zoals kanker, hart- en vaatziekten en ziekten van het ze-
nuwstelsel. De Wereldgezondheidsorganisatie en het Internatio-
nal Agency for Research on Cancer vinden voor geen van deze 
aandoeningen aanwijzingen voor een verhoogd risico in de 
buurt van hoogspanningslijnen. Zie voor meer informatie: 
https://www.rivm.nl/hoogspanningslijnen/gezondheidseffecten 
 
Voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha gaat het om een onder-
grondse wisselstroomverbinding (voor het gedeelte vanaf het 
converterstation op land naar het bestaande 380kV-station 
Borssele). Ondanks dat voor ondergrondse verbinding geen 
voorzorgsbeleid is vastgesteld hebben we voor dit gedeelte van 
het tracé in MER fase 1 (deel B, hoofdstuk 9) bekeken of er ge-
voelige objecten binnen een strook van 50 meter liggen. Dit is 
niet het geval. Langdurige blootstelling aan magneetvelden 
wordt hiermee voorkomen en mogelijke gezondheidsrisico’s tre-
den niet op.  
 
Voor DC-magneetvelden laat wetenschappelijk onderzoek geen 
verband zien tussen blootstelling aan DC-magneetvelden en ge-
zondheidseffecten. Daarom is er, in tegenstelling tot AC-mag-
neetvelden, geen voorzorgsbeleid vanuit de rijksoverheid voor 
blootstelling aan DC-magneetvelden en worden de effecten van 
DC-magneetvelden van ondergrondse DC-kabels en het DC-deel 
van het converterstation op de leefomgeving in dit MER niet na-
der onderzocht. 
 
Voor meer informatie over magneetvelden kunt u de digitale 
TenneT brochures/position papers raadplegen. Deze staan op 
de website van TenneT.  

https://www.tennet.eu/nl/onshoogspanningsnet/betrokken-bij-de-omgeving/gezondheid/
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Of kijk voor meer algemene informatie over magneetvelden en 
hoogspanningsverbindingen op de website van RIVM en Kennis-
platform. 
 
Daarnaast is er een animatie gemaakt met een toelichting over 
magneetvelden van wisselstroom en gelijkstroom nabij het 
hoogspanningsnetwerk. Deze is te vinden op deze website. 

6 e. Welke gevolgen heeft het magnetisch veld op de buislei-
dingen van de Total olie raffinaderij die op een steen-
worp afstand gelegen zijn? 

De effecten van eventuele beïnvloeding (EMC) door de komst 
van Net op zee IJmuiden Ver Alpha op andere, nabijgelegen ka-
bels, leidingen en/of inrichtingen zijn in dit vroege stadium op 
hoofdlijnen onderzocht. Er is naar aanleiding van dit (haalbaar-
heids-)onderzoek geen sprake van onacceptabele effecten.  
 
In een latere fase van het project, wanneer de details van het 
project bekend zijn, worden EMC detailstudies uitgevoerd. In-
dien uit de stakeholderrapportages (EMC detailstudie per sta-
keholder) blijkt dat mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn, 
worden afspraken gemaakt met de betreffende eigenaren van 
het object. TenneT dient te voldoen aan de voorwaarden vanuit 
EM voor de inbedrijfname van de Net op zee verbinding. 

Geen aanpassing(en) 

6 f. Het gebruik van elektronische ontwikkeling in de land-
bouw kan worden verstoord en gehinderd door de activi-
teit, denk aan GPS en telefoon 

Zie 5 g. Geen aanpassing(en) 

6 h. Door de aanleg van de ondergrondse kabel wordt de be-
staande drainage compleet vernietigd. Dit aspect vraagt 
in dit gebied extra aandacht vanwege het grondwaterpeil 
in het Sloebos, welke door onderzoek tijdens procesont-
wikkeling is gebleken dat er extra drainage moest worden 
bijgelegd en is aangelegd tijdens de aanleg van het Sloe-
bos, om vernatting op landbouwgrond te voorkomen. 

Zie 5 f. 
 

Geen aanpassing(en) 

https://www.rivm.nl/hoogspanningslijnen
https://www.kennisplatform.nl/
https://www.kennisplatform.nl/
https://youtu.be/C665iOgvT3Q
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6 i. De aanleg van de ondergrondse kabel geeft verstoring 
van het ontspanningsgebied van de lokale bevolking, bij-
voorbeeld voor het uitlaten van huisdieren. 

Tijdens de aanleg van de ondergrondse kabels zal enige mate 
van verstoring voor de omgeving optreden. Bij uitvoering van de 
werkzaamheden wordt er naar gestreefd om de hinder zoveel 
mogelijk te beperken. De verstoring is lokaal en beperkt in de 
tijd. Na afronding van de werkzaamheden komt het gebied weer 
beschikbaar als ontspanningsgebied. Tijdens de uitvoering zijn 
er voldoende alternatieven beschikbaar. 

Geen aanpassing(en) 

7) Zienswijze 202200167   

7 a. De zienswijze is ingediend namens Zeeland Refinery 
N.V./Total Opslag en Pijpleiding Nederland N.V. Deze par-
tijen exploiteren buisleidingen die onder het regime van 
het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen vallen, die in 
het beoogde tracé in het Sloegebied zijn gelegen. Daar-
naast is de raffinaderij van Zeeland Refinery zeer nabij 
het hoogspanningsstation Borssele en de beoogde locatie 
van het converterstation gelegen. Op een aantal punten 
zal nader onderzoek moeten plaatsvinden om de impact 
op de buisleidingen in kaart te brengen. Deze punten 
brengt de indiener positief meedenkend onder de aan-
dacht.  

Ter kennisgeving aangenomen. Geen aanpassing(en) 

7 b. Het eerste punt betreft de effecten van hoogspannings-
verbindingen op buisleidingen. Indiener ziet met belang-
stelling uit naar de te maken impactanalyses, waarin on-
der andere elektromagnetische beïnvloeding in kaart 
wordt gebracht, die hiervoor gebruikelijk worden opge-
steld. Indiener benadrukt dat zij hierover in overleg 
wenst te treden. Voorkeur van indiener gaat uit naar 
geen enkel (negatief) effect op de buisleidingen. In het 
geval er wel een effect optreedt, dan is indiener bereid 
positief mee te denken, voor zover de veilige en onge-
stoorde ligging van de buisleidingen niet in het geding 

De effecten van eventuele beïnvloeding (EMC) door de komst 
van Net op zee IJmuiden Ver Alpha op andere, nabijgelegen ka-
bels, leidingen en/of inrichtingen zijn in dit vroege stadium op 
hoofdlijnen onderzocht. Er is naar aanleiding van dit (haalbaar-
heids-)onderzoek geen sprake van onacceptabele effecten.  
 
In een latere fase van het project, wanneer de details van het 
project bekend zijn, worden EMC detailstudies uitgevoerd. In-
dien uit de stakeholderrapportages (EMC detailstudie per sta-
keholder) blijkt dat mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn, 
worden afspraken gemaakt met de betreffende eigenaren van 
het object. TenneT dient te voldoen aan de voorwaarden die 

Geen aanpassing(en) 
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komt en de effecten passen binnen het veiligheidsbe-
heerssysteem. 
Indiener wijst op de beperkte liggingsruimte van kabels 
en leidingen en de complexiteit van de impactanalyse en 
raadt aan om in een vroeg stadium aan te vangen met 
het maken van de voornoemde berekeningen: uit de be-
rekeningen kan naar voren komen dat het beoogde ka-
beltracé aangepast moet worden. 

vanuit EM voortvloeien voor de inbedrijfname van de Net op 
zee verbinding. 
 
 

7 c. De buisleidingen die door de indiener worden beheerd 
ligging deels parallel aan de verbinding Zuidwest 380kV, 
Zuidwest Oost 380kV en het beoogde tracé IJmuiden Ver 
Alpha. In het verleden is effect van deze verbinding op de 
naastgelegen buisleidingen aangetoond en zijn mitige-
rende maatregelen genomen, aan onder andere de ka-
thodische bescherming van de buisleidingen. Onderzocht 
zal moeten worden of de effect-berekeningen nog af-
doende zijn in verband met de mogelijke toename van 
stroom die door deze verbinding zal lopen en daarmee 
samenhangende extra effecten c.q. extra te nemen miti-
gerende maatregelen. 

De reeds uitgevoerde EMC studies zijn uitgegaan van de ont-
werpwaarden. Hierbij wordt rekening gehouden met de maxi-
male belastbaarheid van de desbetreffende verbinding.  
Gedurende EMC studies wordt eveneens rekening gehouden 
met de effecten uit hoogspanningsverbindingen in de omgeving. 
Dit wordt doorberekend in de EMC detailstudies. Zie ook ant-
woord 7 b. 

Geen aanpassing(en) 

7 d. Indiener wijst op effecten van hoogspanningsverbindin-
gen en converterstation op de raffinaderij. Veiligheid 
staat hoog in het vaandel bij Zeeland Refinery en in de in-
stallaties zijn diverse veiligheidsmaatregelen ingebouwd. 
Duidelijke en snelle communicatie is van cruciaal belang. 
Gelet op de hoge voltages waarin kabeltracés om en na-
bij de raffinaderij zijn beoogd en de ligging van het con-
verterstation direct naast de raffinaderij is het van belang 
om te onderzoeken of de ingerichte veiligheidssystemen 
en communicatiesystemen ongestoord blijven werken na 
in werking stelling van het converterstation. 

Mogelijke verstoringen van apparatuur door de magneetvelden 
worden onderzocht gedurende de EMC studie. Zie ook ant-
woord 7 b voor het proces dat daarin gevolgd wordt.  
 
   

Geen aanpassing(en) 
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7 e. Voor de veilige bedrijfsvoering van de raffinaderij is te al-
len tijde de ongestoorde toegankelijkheid een aandachts-
punt. Bij noodzakelijk transport of afsluiting van wegen is 
goed overleg hierover nodig.  

Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden worden, 
in overleg met belanghebbenden in de omgeving, waaronder de 
indiener, werkplannen opgesteld en besproken. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de voorwaarden die vanuit de veilige 
bedrijfsvoering van de raffinaderij van toepassing zijn. 

Geen aanpassing(en) 

7 f. In de documentatie is, naast een goede toelichting, ook 
aangegeven dat onder andere de effecten op de buislei-
dingensystemen nader uitgewerkt moeten worden. Defi-
nitieve instemming is pas mogelijk nadat onomstotelijk is 
vastgesteld dat de effecten acceptabel zijn. 

Zie 7 b. Geen aanpassing(en) 

7 g. Indiener spreekt waardering uit voor de optie de impact-
analyse van IJmuiden Ver Alpha en Extra Verbinding Sloe-
gebied in de verdere afstemming te combineren. Hierbij 
geniet het de voorkeur van indiener om de totale impact 
in een rapportage/impactanalyse samen te vatten en te 
overleggen. 

Vanwege de samenhang tussen de beide projecten wordt ook 
vanuit de initiatiefnemer gestreefd naar synergie in de uitvoe-
ring. In het project Net op Zee Nederwiek 1 zal in de onder-
zoeken de impact van het Net op zee IJmuiden Ver Alpha mee-
genomen worden zodat de totale impact inzichtelijk wordt. 

Geen aanpassing(en) 

7 h. Indiener attendeert er op dat de in het plangebied gele-
gen ondergrondse infrastructuur te allen tijde vrij toegan-
kelijk dient te zijn, zowel tijdens als na de werkzaamhe-
den. 

Zie 7 e. Geen aanpassing(en) 

7 i. Indiener wil graag als bijzondere stakeholder in de onder-
zoeken en impactanalyses worden betrokken, als voort-
zetting van het als positief ervaren proces in dit project 
tot nu toe.  

Zie 7 b en 7 e. Geen aanpassing(en) 

8) Zienswijze 202200168   

8 a. Door het aanleggen van de kabels zoals ingetekend aan 
de westzijde van de Sloekreek wordt indiener gedupeerd. 
De ondergrond en het grondwater is dusdanig zout dat er 
behoorlijke verzilting zal optreden. 

De ondergrond op deze locatie (noordelijk deel westkant 
Sloekreek) is al zout. In de verziltingsstudie die uitgevoerd is ten 
tijde van MER fase 2 Deel B - Net op zee IJmuiden Ver Alpha 
(rvo.nl) zien we hier een afname van de zoutconcentraties als 
gevolg van de bemaling ten behoeve van het project. Hier ligt 

Geen aanpassing(en) 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/MER-fase-2-Deel-B-Net-op-zee-IJmuiden-Ver-Alpha.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/MER-fase-2-Deel-B-Net-op-zee-IJmuiden-Ver-Alpha.pdf
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het kabeltracé op de rand van een reeds aanwezig zoutvoorko-
men in de ondiepe ondergrond. De bemaling trekt zoeter water 
uit de omgeving aan waarmee de zoutconcentraties afnemen. 
 
In het zuidelijke deel aan de westkant van de Sloekreek komt 
het zoet-brak en brak-zout grensvlak wel iets omhoog.  
De resultaten staan in paragraaf 5.3 van ‘Net op zee IJmuiden 
Ver Alpha, MER fase 2 – Bijlage VI-B Grondwatermodellering en 
verziltingsstudie, d.d. 10 december 2021’, versienummer: 2.0, 
status: definitief, te raadplegen via MER fase 2 Bijlage deel B VI-
A-VII-D - Net op zee IJmuiden Ver Alpha (rvo.nl). 

8 b. De verzilting zal gedurende een reeks van jaren optreden. 
Of herstel op zal treden en of schade voldoende gecom-
penseerd zal worden is niet duidelijk. 

TenneT erkent het belang van de zoetwatervoorkomens en de 
zorgen die rechthebbenden daaromtrent hebben. Daarom is er 
als tegemoetkoming aan deze zorgen ten tijde van MER fase 2 
een verzilting- en bemalingsstudie uitgevoerd en zal de kwaliteit 
van het grondwater voor, tijdens en na afloop van de aanleg van 
de verbinding gemonitord gaan worden. Hiertoe wordt een mo-
nitoringsplan opgesteld. Dit monitoringsplan wordt in samen-
spraak met de omgeving via een daartoe opgezette Klankbord-
groep vormgegeven. 
 
Wanneer verzilting plaatsvindt duurt het gemiddeld 5 jaar voor 
dit hersteld is (voornamelijk zuidelijk deel westkant Sloekreek). 
Gedurende het herstel is zichtbaar dat het herstel start op de lo-
catie van de ingreep zelf. Hier neemt de mate van verhoging van 
het grensvlak af. Op de langere termijn is zichtbaar dat de om-
vang van de beïnvloeding afneemt.  
 
De resultaten staan in paragraaf 5.3 van ‘Net op zee IJmuiden 
Ver Alpha, MER fase 2 – Bijlage VI-B Grondwatermodellering en 
verziltingsstudie, d.d. 10 december 2021’, versienummer: 2.0, 

Geen aanpassing(en) 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/MER-fase-2-Bijlage-Deel-B-VI-A-VII-D-Net-op-zee-IJmuiden-Ver-Alpha.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/MER-fase-2-Bijlage-Deel-B-VI-A-VII-D-Net-op-zee-IJmuiden-Ver-Alpha.pdf
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status: definitief, te raadplegen via MER fase 2 Bijlage deel B VI-
A-VII-D - Net op zee IJmuiden Ver Alpha (rvo.nl)  
 
Om verzilting van de zoetwaterbronnen te voorkomen worden 
door TenneT de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Hierbij 
is het uitgangspunt dat, conform het grondwaterbeleid van wa-
terschap Scheldestromen, de zoetwatervoorkomens in stand 
worden gehouden. Doordat de zoetwatervoorkomens zich na de 
aanleg, waarvoor de bemaling nodig is, weer herstellen, is er 
geen sprake van permanente aantasting.  
 
Indien er door de hierboven genoemde omstandigheden toch 
schade ontstaat die TenneT aan te rekenen is en waarvoor Ten-
neT aansprakelijk is, dan is TenneT verplicht dit te vergoeden. 
Dit geldt zowel voor schade die zich tijdens als na aanleg van de 
verbinding voordoet. 

8 c. De aanwezige samengestelde drainage zal worden ver-
stoord. Indiener geeft aan dat 9 hectare grond opnieuw 
gedraineerd moet worden en wijst op de kosten hiervan. 

Zie 5 f. Geen aanpassing(en) 

9) Zienswijze 202200169   

9 a. Indiener is van mening dat de noodzaak en het doel van 
de beoogde verbinding IJmuiden Ver Alpha niet in de 
juiste verhouding staat tot de lasten, kosten en risico’s 
die dit voor de omgeving van het voorgestelde tracé 
geeft. 

De noodzaak en het doel van het project vloeit voort uit het Kli-
maatbeleid en de Routekaart windenergie op zee 2030. (Voor 
achtergrondinformatie: Wind op zee tot en met 2030 - Wind op 
zee). Voor het project is een Integrale Effectenanalyse opge-
steld, waarin een brede afweging is gemaakt over de tracékeuze 
op basis van de thema’s milieu, omgeving, techniek, kosten en 
toekomstvastheid. De effecten van het project op de omgeving 
(de lasten), de kosten en risico’s zijn hierin afgewogen. Op basis 
van deze analyse en de adviezen hierover is het besluit geno-
men de beoogde verbinding via het Veerse Meer naar Borssele 

Geen aanpassing(en) 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/MER-fase-2-Bijlage-Deel-B-VI-A-VII-D-Net-op-zee-IJmuiden-Ver-Alpha.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/MER-fase-2-Bijlage-Deel-B-VI-A-VII-D-Net-op-zee-IJmuiden-Ver-Alpha.pdf
https://windopzee.nl/onderwerpen/wind-zee/wanneer-hoeveel/wind-zee-2030/
https://windopzee.nl/onderwerpen/wind-zee/wanneer-hoeveel/wind-zee-2030/
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te gaan realiseren, vanwege de relevante bijdrage aan de be-
leidsdoelstellingen, waarbij rekening is gehouden met de effec-
ten van het voorgestelde tracé. 

9 b. Over de noodzaak en het doel van het project vraagt in-
diener zich af of het doel ‘aanlanden van 2GW extra in 
Zeeland’ het juiste doel is. Heeft Zeeland deze elektrische 
energie nodig? 

Met het ondertekenen van het VN-klimaatakkoord van Parijs 
(2016) en het Klimaatakkoord (2019) heeft de Nederlandse re-
gering zich gecommitteerd aan een vergaande vermindering van 
de uitstoot van broeikasgassen. Om aan de duurzame energie-
doelstellingen te voldoen en een tijdige realisatie van de wind-
parken te kunnen faciliteren, dient het Net op zee IJmuiden Ver 
Alpha vanaf 2029 in bedrijf te zijn. De aansluiting voorziet in een 
koppeling op het landelijke elektriciteitsnetwerk. Een gedeelte 
van de elektrische energie voorziet ook in de toenemende vraag 
naar elektriciteit in Zeeland onder andere vanwege de verduur-
zaming van de daar gelegen industrie, zie ook: Schelde-Deltare-
gio neemt verantwoordelijkheid in de verduurzaming van de in-
dustrie | Smart Delta Resources.  

Geen aanpassing(en) 

9 c. Indiener vraagt zich vervolgens af of niet beter onder-
zocht kan worden of andere vormen van energie en ener-
giebesparing mogelijk een veel betere oplossing zijn voor 
duurzame energievoorziening in Nederland, zoals water-
stof. 

Het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat 
(MIEK, zie Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Kli-
maat - Overzicht 2021 | Rapport | Rijksoverheid.nl) omvat ener-
gie- en grondstoffen-infrastructuurprojecten die het kabinet wil 
oppakken om zo versneld bij te dragen aan het verduurzamen 
van de industrie. In het MIEK zitten niet alleen elektriciteitspro-
jecten, maar ook de landelijke waterstofinfrastructuur en Car-
bon Capture & Storage (CCS)-projecten. Voor de productie van 
groene waterstof zijn grote hoeveelheden duurzame elektrici-
teit (zoals van wind op zee) nodig. 
 
Het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha is onderdeel van de 
Routekaart 2030. Ondertussen wordt ook al nagedacht over de 
periode na 2030. In de Verkenning aanlanding wind op zee (VA-
WOZ, zie Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) | RVO.nl 
| Rijksdienst) wordt samen met betrokkenen onderzocht wat 

Geen aanpassing(en) 

https://www.smartdeltaresources.com/schelde-deltaregio-neemt-verantwoordelijkheid-de-verduurzaming-van-de-industrie
https://www.smartdeltaresources.com/schelde-deltaregio-neemt-verantwoordelijkheid-de-verduurzaming-van-de-industrie
https://www.smartdeltaresources.com/schelde-deltaregio-neemt-verantwoordelijkheid-de-verduurzaming-van-de-industrie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/11/26/meerjarenprogramma-infrastructuur-energie-en-klimaat---overzicht-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/11/26/meerjarenprogramma-infrastructuur-energie-en-klimaat---overzicht-2021
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/verkenning-aanlanding-wind-op-zee-vawoz
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/verkenning-aanlanding-wind-op-zee-vawoz
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kansrijke opties voor aansluitingen tussen windgebieden en 
aansluitlocaties op land zouden kunnen zijn. De VAWOZ heeft 
betrekking op twee perioden, die aansluitend op elkaar worden 
uitgevoerd:  

 VAWOZ 2030 met de mogelijkheden voor extra aansluitin-
gen in de periode tot en met 2030, deze verkenning is afge-
rond. 

 VAWOZ 2031-2040, met de mogelijkheden voor aansluitin-
gen in de periode van 2031 tot 2040. 

Voor de periode 2031-2040 zal onderzoek worden gedaan naar 
kansrijke aanlandingsmogelijkheden van windenergie van zee 
door middel van zowel stroomkabels als waterstofbuisleidingen. 

9 d. Veel (zware) industrie is vertrokken uit Zeeland, of de 
nog aanwezige industrie in Zeeland gevestigd blijft is niet 
zeker. Het argument dat er kennelijk vanuit de Zeeuwse 
industrie veel vraag is naar energie wordt betwijfeld. Is 
dit gebaseerd op concrete en financieel haalbare plannen 
vanuit de industrie? 

De vraag naar energie voor de bedrijvigheid in Zeeland is geba-
seerd op de laatst beschikbare prognoses. Binnen het Meerja-
renprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) worden 
benodigde vraag en aanbod en daarmee samenhangend de be-
nodigde infrastructuur in de industrie al in beeld gebracht met 
behulp van (een aanscherping van) de Cluster Energie Strate-
gieën, waarvan de eerste in 2021 verschenen zijn. Opgemerkt 
wordt dat de opgewekte energie niet alleen voorziet in de 
Zeeuwse vraag, maar op het landelijke netwerk wordt gebracht. 

Geen aanpassing(en) 

9 e. Er is nog veel onduidelijk ten aanzien van de lasten, kos-
ten en risico’s voor de omgeving. Belangrijkste argument 
hierbij is dat de gevaren van een 2GW DC kabel door land 
en langs woningen en op korte afstand van mens en dier 
nog onvoldoende bekend zijn. Er zijn geen voorbeelden. 
De zeer ruime EU-normen ten aanzien van veiligheid en 
impact van het magnetische veld en theoretische bereke-
ning van te verwachten effecten is het enige kader. 

Zie reactie op 5e en 6d. 
 

Geen aanpassing(en) 

9 f. Er zijn negatieve invloeden te verwachten op de werk-
zaamheid van GPS gestuurde apparatuur, zo blijkt uit de 

Zie de reactie op 5 g. Geen aanpassing(en) 
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argumentatie van ProRail om de 2GW DC kabel niet pa-
rallel aan het spoor te leggen. 

9 g. Als gevolg van de graafwerkzaamheden in akkerbouw-
land wordt de grond verstoord en vermindert de op-
brengst gedurende een jarenlange periode. Deze lange 
termijn schade is een kostenpost voor het project. 

Voordat de werkzaamheden uitgevoerd worden, worden werk-
afspraken met de eigenaar van de grond gemaakt, waarbij het 
cultuurtechnisch rapport het uitgangspunt is. In een cultuur-
technisch rapport staan richtlijnen met als doel permanente 
schade aan cultuurgrond te voorkomen en eventueel optre-
dende vervolgschade te beperken. Er wordt in het rapport be-
schreven hoe de verschillende grondlagen, tijdens de aanleg, 
ontgraven en opgeslagen moeten worden, hoe breed de werk-
strook moet zijn en of er een aparte transportweg of rijbaan no-
dig is. Daarnaast staat er in het rapport beschreven hoe met be-
maling en eventueel aanwezige drainage om te gaan. Een door 
TenneT aangestelde cultuurtechnisch toezichthouder, ziet toe 
op nakoming van de afspraken die gemaakt zijn. In gevoelige ge-
bieden kan tijdens de aanleg ook monitoring van grond(hoogte) 
en bijvoorbeeld zetting plaatsvinden. Na afloop van de werk-
zaamheden wordt de grond hersteld zoals die voorheen was 
(zowel opbouw als maaiveld). TenneT zorgt ook dat de drainage 
na de aanleg van de kabels weer hersteld wordt naar de oude 
status. Daarnaast is TenneT verantwoordelijk voor structuur-
schade aan de bodem, mocht dit toch nog optreden. TenneT zal 
dit dan gedurende enkele jaren na aanleg herstellen. Uitgangs-
punt bij eventuele vergoedingen is schadeloosstelling van 
grondeigenaren en grondgebruikers. Zie voor meer informatie: 
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/betrokken-
bij-de-omgeving/brochures-hoogspanning-en-omgeving/ 

Geen aanpassing(en) 

9 h. Indiener geeft aan dat er geen heldere garanties voor de 
omgeving en getroffenen worden gegeven. TenneT geeft 
aan dat er compensatie mogelijk is, maar er is geen ver-
trouwen op een goede afhandeling van schades. Schades 

TenneT hanteert een schadebeleid, dat ook van toepassing is 
voor dit project. Uitgangspunt bij eventuele vergoedingen is 
schadeloosstelling van grondeigenaren en grondgebruikers. 
 

Geen aanpassing(en) 
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zijn mogelijk moeilijk aantoonbaar en komen nog jaren-
lang terug. 

Schade in de vorm van verminderde of gemiste gewasopbrengst 
wordt vergoed conform de LTO/Gasunie normen voor gewas-
schade. Indien de schade hoger is dan de LTO normen dan 
wordt de daadwerkelijke schade vergoed. De eerste jaren na 
aanleg van de kabel zal TenneT proactief contact opnemen met 
rechthebbenden om vast te stellen of er sprake is van schade. 
Indien dit niet het geval is zal de rechthebbende bij eventuele 
toekomstige schade zelf contact op moeten nemen met de be-
heerafdeling van TenneT. 

9 i. De compensatie voor kosten is tot nu toe zeer mager ge-
weest. Indiener geeft aan dat een staatsgarantie die vol-
ledig dekkend is voor de schade als gevolg van dit project 
aan de betrokken grondeigenaren, grondgebruikers en 
omwonenden dient te worden gegeven. 

Zie 9 h. In aanvulling daarop is TenneT een staatsdeelneming 
(zie In welke ondernemingen heeft de overheid aandelen? | 
Rijksoverheid.nl); een staatsgarantie heeft daardoor geen toe-
gevoegde waarde. 

Geen aanpassing(en) 

9 j. Als alternatief voor het tracé wijst indiener op drie moge-
lijkheden waarbij zo min mogelijk goede landbouwgrond 
wordt doorkruist.  
Als eerste mogelijkheid noemt indiener een route door 
de Westerschelde.  
De tweede mogelijkheid betreft een route door de 
Sloekreek: dit ontziet landbouwgrond en Natura 2000. De 
Sloekreek heeft recent voor de eerste keer in 60 jaar on-
derhoud gehad, zodat met een verwachte levensduur 
van de kabel van 40 jaar er geen bezwaren zijn. 
Als derde mogelijkheid wordt een alternatieve route door 
de dijk bij de Sloekreek genoemd. Omdat deze dijk geen 
waterkerende functie heeft, bestaat hier geen enkel be-
zwaar tegen. Tijdens de watersnoodramp van 1953 zijn 
andere waterkeringen effectief gebleken (Sloedam/zee-
dijk Jacobpolder). Sinds 1953 zijn er diverse waterkerin-
gen bijgekomen (Oosterscheldekering, Katse dam en 

Het alternatief naar Borssele via de Westerschelde is onder-
zocht in het MER fase 1 en de Integrale Effectenanalyse (IEA), 
maar bleek daar op de thema’s milieu, techniek en kosten slech-
ter te scoren. Dit komt vanwege de langere lengte en oriëntatie 
van het platform (dat betekent meer kosten, maar ook meer mi-
lieueffecten, door bijvoorbeeld hogere baggervolumes), maar 
ook door de morfologische dynamiek (dynamisch zeebed met 
bewegende banken en grote diepteverschillen) in de Wester-
schelde, het grote aantal Niet Gesprongen Explosieven (NGE’s) / 
munitie, natuurwaarden die onder druk staan en het gebrek aan 
ruimte in de Westerschelde (mede door het Net op zee Bors-
sele) en zeer drukke scheepvaart. Deze aspecten hebben voor 
het reeds aangelegde project Net op zee Borssele ook tot veel 
extra kosten geleid. In eerste instantie hadden de Zeeuwse 
overheden een voorkeur voor een tracé door de Westerschelde, 
maar op basis van MER fase 1 en de IEA hebben ze in hun regio-
advies de minister geadviseerd te kiezen voor het tracé door het 
Veerse Meer en dat advies is eind 2020 overgenomen, zie ook: 

Geen aanpassing(en) 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/staatsdeelnemingen/vraag-en-antwoord/in-welke-ondernemingen-heeft-de-overheid-aandelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/staatsdeelnemingen/vraag-en-antwoord/in-welke-ondernemingen-heeft-de-overheid-aandelen
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Veerse dam). Tijdens de verwachte levensduur van de ka-
bel is een waterkerende functie van de dijk niet te ver-
wachten. 

Net op zee - IJmuiden Ver Alpha - Keuze Voorkeursalternatief | 
RVO.nl | Rijksdienst.  
 
Voor de passage van de Sloekreek is een aanvullende afweging 
gemaakt. Een route door de Sloekreek is technisch niet moge-
lijk, omdat de draagkracht van de ondergrond niet geschikt is 
voor een ongestoorde ligging van de kabelverbinding. Een lig-
ging door de dijk is in de afweging over de passage van de 
Sloekreek betrokken en afgewogen: zie hiervoor paragraaf 4.4.4 
van de toelichting op het Inpassingsplan. 

9 k. Indiener geeft aan dat de benaming van locaties en pol-
ders niet op een duidelijke manier wordt gebruikt in di-
verse communicatiemiddelen (presentaties en schrifte-
lijke communicatie). Hierdoor ontstaat onduidelijkheid 
en irritatie. Met name door het niet noemen van de Ja-
cobspolder heeft geleid tot verwarring. Indiener acht dit 
onzorgvuldig en geen basis voor vertrouwen in de goede 
afloop. 

Ondanks dat we streven naar een heldere en correcte communi-
catie, blijkt dit helaas niet altijd goed te zijn gegaan. De naamge-
ving zal in het vervolg beter afgestemd worden met de omge-
ving om verwarring en irritatie hierover te voorkomen.  

Geen aanpassing(en) 

10) Zienswijze 202200171   

10 a. Indiener wijst op de ophoging van de locatie van het con-
verterstation om aan de veiligheidseisen van overstro-
mingen te voldoen. Hierdoor wordt de dominantie van 
deze ruimtelijke inpassing voor de omgeving overheer-
send. 

Om het converterstation te beschermen tegen hoge waterstan-
den, wordt de locatie aan de Belgiëweg Oost opgehoogd. Met 
deze hoogteligging is rekening gehouden bij de inpassing van de 
locatie in de omgeving. Er zijn geen effecten op de aanwezige 
natuurwaarden of landschappelijke, cultuurhistorische en aard-
kundige waarden. Daarmee heeft het converterstation geen 
aparte landschappelijke inpassing nodig. Het industrieterrein en 
converterstation worden vanuit de omgeving grotendeels afge-
schermd door de bosgebieden van Groenproject ’t Sloe. Zie ook 
het landschapsplan (p. 20 e.v.) en de onderzoeken zichtbaarheid 
/ visualisaties. Zie voor de informatie hierover MER fase 2, 
hoofdstuk 6, paragraaf 6.5.2 onder ‘Invloed op zichtbaarheid en 

Geen aanpassing(en) 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha-keuze
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha-keuze
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beleving’, te raadplegen via https://www.rvo.nl/sites/default/fi-
les/2021/12/MER-fase-2-Deel-B-Net-op-zee-IJmuiden-Ver-
Alpha.pdf. Visualisaties zijn opgenomen in de figuren 6-23, 6-24, 
6-25 en 6-26.  

10 b. Indiener geeft aan dat het cumulatieve geluidseffect van 
omgevingslawaai / onophoudelijk geruis op het dorp 
Borssele en omgeving de afgelopen decennia enorm zijn 
toegenomen en de aanvaardbare grenzen hier al meer 
dan zijn bereikt, hetgeen kan leiden tot directe gezond-
heidsklachten.  

Het geluid dat wordt veroorzaakt is uitvoerig onderzocht, ook 
cumulatief (zie bijlage 8 bij het inpassingsplan voor het akoes-
tisch onderzoek). Het maximale geluidniveau vanwege het  
converterstation voldoet aan de in Handreiking Industrielawaai 
gestelde grenswaarden. Door de zonebeheerder van het indu-
strieterrein Vlissingen-Oost, de Regionale Uitvoeringsdienst 
(RUD) Zeeland, is geconstateerd dat de geluidbelasting  
(langtijdgemiddelde beoordelingsniveau [LAr,LT]) van het con-
verterstation inpasbaar is in de vigerende geluidzone en er 
sprake is van een toelaatbare geluidbelasting bij de woningen in 
de zone, ook cumulatief. Uit het geluidsonderzoek zijn maatre-
gelen naar voren gekomen om de geluidsemissie te beperken, 
zie 10 d. 
MER fase 2 wordt op dit punt nog aangevuld en de berekenin-
gen worden geactualiseerd. De conclusie ten aanzien van de in-
pasbaarheid van de geluidsemissie binnen de geluidszone blijft 
gelijk. 

Geen aanpassing(en) 

10 c. Een mix van decibel gerelateerd geluid gecombineerd 
met Laag Frequent Geluid zal de cumulatie in de in-
vloedssfeer van alle geluidsbronnen samen beïnvloeden. 
Deze combinatie zal juist in de avond en nacht de meeste 
overlast kunnen veroorzaken. 

Met laagfrequent geluid worden de laagste frequenties van het 
hoorbare geluidspectrum bedoeld. Het is dus geen extra geluid, 
maar een deel van het totale geluid. Er is dus geen sprake van 
cumulatie. Voor een zorgvuldige beoordeling is zowel naar het 
totale geluid als naar het laagfrequente deel van het totale ge-
luid gekeken.  
 
Uit het geluidsonderzoek blijkt dat het laagfrequent geluid ruim-
schoots aan de zogenaamde Vercammen-curve voldoet (zie 
MER fase 2, deel B, p. 448 e.v.). Met de Vercammen-curve 
wordt beoordeeld of de eventuele hinder vanwege laagfrequent 

Geen aanpassing(en) 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/MER-fase-2-Deel-B-Net-op-zee-IJmuiden-Ver-Alpha.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/MER-fase-2-Deel-B-Net-op-zee-IJmuiden-Ver-Alpha.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/MER-fase-2-Deel-B-Net-op-zee-IJmuiden-Ver-Alpha.pdf
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geluid aanvaardbaar is. Uit jurisprudentie volgt dat toetsing aan 
deze curve een geaccepteerde methode is om de hinder van-
wege laagfrequent geluid te beoordelen. De zogenaamde NSG-
curve wordt bij zes woningen net overschreden. Dit betekent 
dat in deze woningen het laagfrequent geluid hoorbaar zou kun-
nen zijn. Of het daadwerkelijk hoorbaar zal zijn is mede afhanke-
lijk van een eventuele maskering door het heersende omge-
vingsgeluid. Ook als laagfrequent geluid hoorbaar is, is het nog 
niet altijd hinderlijk. 

10 d. In het geluidsonderzoek zijn diverse contouren in een af-
beelding weergegeven. Het segment Laag Frequent Ge-
luid wordt afgedaan als ‘licht negatief’. In het kader van 
overlapping met andere (toekomstige) geluidbronnen 
geeft dit bedenkingen, vragen en bezorgdheid. Indiener 
wil benadrukken om de best beschikbare technieken toe 
te passen en in het verdere ontwerp rekening te houden 
met de opstelling van compensatie spoelen en transfor-
matoren. 

Zie 10 c. 
 
 
De transformatoren worden in een geluidisolerende omkasting 
opgesteld, de meeste andere componenten worden inpandig in 
een goed geluidgeïsoleerde hal opgesteld en de transformato-
ren worden zodanig opgesteld dat in de richting van de dichtst-
bijzijnde woningen deze deels door de gebouwen worden afge-
schermd.  

Geen aanpassing(en) 

10 e. Voor de bouwfase wordt gevraagd om het heiplan uit te 
voeren binnen reguliere werktijden, met eventuele be-
heersmaatregelen zoals boren. 

Voor het geluidsonderzoek in het kader van het MER is uitge-
gaan van een worstcase situatie: het door middel van heien aan-
brengen van de fundering. Voor de aanleg van het convertersta-
tion wordt momenteel niet alleen naar heipalen gekeken, maar 
ook naar de mogelijke toepassing van schroefpalen/boorpalen. 
Een keuze hierin is op dit moment nog niet gemaakt. Ook is het 
nog niet bekend wanneer er precies gewerkt gaat worden en of 
het haalbaar is om dit alleen binnen reguliere werktijden uit te 
voeren. Hier zal tezamen met de toekomstige aannemer nader 
naar gekeken worden, dichter op het moment van uitvoering. 
Op dit moment is de aannemer voor deze werkzaamheden nog 
niet geselecteerd. Zie ook de reactie op 3b. 

Geen aanpassing(en) 

10 f. In de belemmerende strook mag geen hoge beplanting 
staan en moeten tegelijkertijd de hoogspanningsmasten 

Er is geen sprake van hoogspanningsmasten, maar van een on-
dergrondse kabelsysteem, ten behoeve waarvan een bestaande 

Geen aanpassing(en) 
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bereikbaar zijn in verband met onderhoud of calamitei-
ten. Hierdoor wordt de bufferfunctie van Groenproject ’t 
Sloe ernstig beperkt.  

bovengrondse 150kV hoogspanningsverbinding in de Sloehaven 
wordt verwijderd. Zie voor groenproject ’t Sloe ook de reactie 
onder 3c en 3 e. 

10 g. Indiener wijst op angst voor gezondheidsrisico’s voor 
mens en dier als gevolg van elektromagnetische straling 
en fijnstof. De wetenschap is nog niet in staat om defini-
tieve uitspraken over de gezondheidseffecten op lange 
termijn als gevolg van magnetische straling van hoog-
spanningsleidingen of schakelstations te doen. Zolang er 
geen wetenschappelijke consensus en uniforme regelge-
ving over magnetische straling en fijnstof is, zullen deze 
zorgen blijven bestaan. 

Zie 6 d voor wat betreft de magneetvelden. 
 
Het toetsingskader in relatie tot luchtkwaliteit (fijnstof) is opge-
nomen in de Wet milieubeheer (hierna: Wm). Deze wet is de 
Nederlandse implementatie van de Europese richtlijnen met be-
trekking tot Luchtkwaliteit. De wet geeft voor een aantal stoffen 
de normen aan, waaraan de luchtkwaliteit moet voldoen. De 
luchtemissies op het land vinden slechts tijdelijk plaats (alleen 
gedurende de aanlegfase), zijn beperkt en liggen buiten de in-
vloedsfeer van de woningen, mede gelet op de ligging van de 
woningen in relatie tot het bouwterrein. 

Geen aanpassing(en) 

10 h. Door voorziene ontwikkelingen zal behoefte ontstaan 
aan ondergrondse transportsystemen (E-hub, W-hub, T-
hub, groene waterstof). Naar mening van indiener hoort 
het ondergrondse transport in een buisleidingenstraat 
geconcentreerd binnen het industriegebied te liggen. 
Verspreide ligging is ongewenst. 

De ligging van de genoemde transportsystemen en een eventu-
ele buisleidingenstraat binnen het industriegebied vallen buiten 
de scope van dit project.  

Geen aanpassing(en) 

10 i. De tracékeuze beslaat nu deels Groenproject ’t Sloe. Zie 3 c en 3 e. Geen aanpassing(en) 

10 j. Indiener legt een optioneel tracé voor, toegelicht met 
luchtfoto’s. Deze optie is tijdens workshops over het 
compensatieplan afgedaan. Met het oog op de komst van 
‘Extra Verbinding Sloegebied’ dient deze optie nader on-
derzocht te worden. 

De tracékeuze is op basis van een zorgvuldig doorlopen proces 
gemaakt, waarbij rekening is gehouden met alternatieven en 
optimaliseringsmogelijkheden (waaronder de optie van indie-
ner). Er is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de bestaande 
kabel- en leidingenstrook. Voor de tracékeuze van het Net op 
Zee Nederwiek 1 (eerder aangeduid als ‘Extra Verbinding Sloe-
gebied’) worden separaat procedures doorlopen.  

Geen aanpassing(en) 

11) Zienswijze 202200173   

11 a. Indiener is eigenaar van een perceel grond nabij 
Sloekreek 

Voor kennisgeving aangenomen. Geen aanpassing(en) 
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11 b. Indiener ondersteunt de gemaakte keuze voor de pas-
sage van de Sloekreek, het tracé Sloekreek West door de 
Quarlespolder. Ook de extra verbinding Sloegebied zou 
via Sloekreek West aangelegd moeten worden: hier dient 
bij de aanleg rekening mee te worden gehouden. 
 
De keuze voor Sloekreek West heeft ten opzichte van de 
passage via Sloekreek Oost dijk of Sloekreek Oost Polder 
als voordeel dat twee zoetwaterbellen worden ontzien. 
Bij passage van de Sloekreek via Oost dijk of Oost Polder 
zal door bronbemaling een veel grotere schade ontstaan 
en wordt de zoetwaterstand voor jaren aangetast. Meer-
dere boeren langs tracé Oost zijn afhankelijk van de zoet-
waterlenzen. 

Voor de passage van de Sloekreek is onder andere rekening ge-
houden met de aanwezige zoetwatervoorkomens.  
 
Voor de tracékeuze van het Net op Zee Nederwiek 1 worden se-
paraat procedures doorlopen. 
 
Zie verder de reacties 5a en 8b 

Geen aanpassing(en) 

11 c. Mocht het oostelijk tracé toch de enige optie zijn, dan 
kan dit alleen via een gestuurde boring op een dusdanige 
diepte dat de zoetwaterlens niet wordt aangetast.  
Een open ontgraving leidt namelijk tot: 
- Doorsnijding van het perceel, verstoring van het bo-

demprofiel en daardoor permanente schade; 
- Beperking in het grondgebruik, o.a. door beperktere 

mogelijkheden voor aanplanten groen, een andere 
bestemming, belemmeringen tijdens werkzaamhe-
den en beperkende gevolgen in de bedrijfsvoering. 
De eenmalige en onvoorziene kosten tot in de verre 
toekomst hiervan dienen ruim te worden vergoed. 

- Beperking van de zoetwaterbeschikbaarheid: via (mi-
nimaal) jaarlijkse monitoring van de waterkwaliteit 
dient de schade in kaart gebracht te worden. De kos-
ten dienen volledig te worden vergoed. 

Voor de tracékeuze van Net op zee Nederwiek 1 wordt een se-
paraat proces doorlopen. 
 

Geen aanpassing(en) 
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11 d. Indiener vraagt om informatie over het voorkeurstracé 
van Extra Verbinding Sloegebied  

Het project Net op zee Nederwiek 1 volgt een eigen procedure. 
Informatie over deze procedure is te vinden op Net op zee - Ne-
derwiek 1 (rvo.nl) 

Geen aanpassing(en) 

11 e. Indiener wenst meer duidelijkheid over kostenvergoedin-
gen, zoals schade door aanleg, kosten na buiten gebruik 
nemen van de kabels, schade door betreding van perce-
len voor onderhoud en overige kosten. 

Door een zorgvuldige tracékeuze en een goede voorbereiding 
van de werkzaamheden, wordt schade aan derden zoveel als 
mogelijk voorkomen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen in de 
voorbereiding en de uitvoering van werkzaamheden kan er 
schade ontstaan. TenneT hanteert een schadebeleid voor de ge-
noemde schades en kosten.  
Zie ook de reactie 9 g en paragraaf 7.3 van de toelichting bij het 
Inpassingsplan voor een toelichting op het schadebeleid. Voor 
meer informatie zie ook de brochure 'Wat gebeurt er op mijn 
land': https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/betrok-
ken-bij-de-omgeving/brochures-hoogspanning-en-omgeving/ 

Geen aanpassing(en) 

12) Zienswijze 202200176   

12 a. Open ontgraving geeft blijvende verstoring van het bo-
demprofiel. Een zandlaag van 50 cm in de kleibodem ver-
stoord de capillaire werking, waardoor de opbrengsten 
van gewassen nabij het kabeltracé blijven lager zijn. 

Zie 9 g. Geen aanpassing(en) 

12 b. Bij het verleggen van de grondlagen tijdens werkzaamhe-
den kan grond met onkruidzaden en graszaden verontrei-
nigd raken, wat de beoogde graszaadteelt voor altijd on-
mogelijk maakt. De strook van het kabeltracé beslaat 
circa 10% van het aanliggende bedrijf. 
 
Indiener mist onderzoek naar het voorkomen van ver-
schillende onkruiden en verontreinigende grassen in de 
grond die tijdelijk op akkerbouwland wordt opgeslagen. 
Welke soorten zijn dit? 

In opdracht van TenneT zijn voor het gehele tracé grondonder-
zoeken uitgevoerd om de verschillende grondlagen in kaart te 
brengen. Op basis van dit grondonderzoek wordt een cultuur-
technisch rapport opgesteld waarin wordt beschreven hoe de 
opdrachtnemer voor de installatie de verschillende grondlagen 
dient op te slaan binnen de werkstrook en hoe deze behandeld 
dienen te worden. Deze rapportage wordt momenteel uitge-
werkt en zal meegenomen worden als eis in de aanbesteding 
voor de civiele werkzaamheden. Ook vormt het cultuurtech-
nisch rapport het uitgangspunt bij het maken van werkafspra-
ken met de eigenaar en/of gebruiker van de grond. Zie voor een 
nadere toelichting op dit proces ook het antwoord bij 9 g. 
 

Geen aanpassing(en) 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/nederwiek-1
https://www.rvo.nl/onderwerpen/nederwiek-1
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Er is onderzoek gedaan naar invasieve exoten. Er zijn geen ver-
ontreinigingen bekend op het tracé. Voorafgaand aan de uitvoe-
ring van de werkzaamheden wordt door de aannemer opnieuw 
gecontroleerd of er sprake is van invasieve exoten. Indien nodig 
worden hier passende maatregelen getroffen. 

12 c. Ter plaatse van de werkweg en de afzetplaats van de ver-
schillende grondlagen treedt verdichting van de bodem 
op. Hierdoor ontstaat structuurschade aan ongeveer 10% 
van de grond van het aanliggende bedrijf. De opbrengst-
derving treedt meerdere jaren op. 

Zie 9 g. Geen aanpassing(en) 

12 d. De drainage langs de open ontgraving en bij de in-
trede/uittredeput kan beschadigd worden door werkver-
keer en gestorte grondlagen. 

Zie 5 f en 9 g. Geen aanpassing(en) 

12 e. Problemen in het kabeltracé worden vooral bij intrede-
/uittredeputten verwacht. Graafwerkzaamheden en be-
maling bij problemen in de putten geven schade aan ge-
wassen. Ook verdichting en vervuiling als eerder ge-
noemd zullen optreden. 

Zie 5a, 5d en 9 g. Geen aanpassing(en) 

12 f. Indiener wijst op het risico van (blijvende) verzilting van 
de zoetwaterlens door bemaling voor het uitvoeren van 
de werkzaamheden. Ook door verstoring van de bodem-
lagen bij graafwerkzaamheden kan verstoring optreden, 
met blijvende verzilting als gevolg. 

Het belang van de aanwezige zoetwaterlenzen in het gebied 
wordt onderkend. Zie 5a en 8 b. 
 
 

Geen aanpassing(en) 

12 g. De opwarming van de grond (45-65 graden Celsius bij de 
kabels, 2 tot 5 graden Celsius aan het maaiveld) leidt tot 
uitdroging van de grond en gewasschade in de omgeving 
van het tracé. Diepwortelende gewassen kunnen door de 
hoge temperatuur schade aan de wortels krijgen. 

Voor op land is de warmteontwikkeling van de kabel nader be-
keken. De temperatuur van de bodem direct boven de kabel kan 
maximaal ca 0,5 tot 2 graden Celsius opwarmen. Dit effect is er 
alleen direct boven de kabel. Op land wordt de kabel op een 
diepte van minimaal 1,8 meter aangelegd. 
 
Bij TenneT zijn geen voorbeelden bekend van een negatieve in-
vloed van de temperatuur van de kabel op de gewassen welke 
boven de kabel geteeld worden. 

Geen aanpassing(en) 
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12 h. Door het effect van het magneetveld op hightech appara-
tuur, treedt hinder op door het wegvallen van het sig-
naal. De werking van apparatuur wordt verstoord, dit is 
ook van invloed op de veiligheid. Dit effect beslaat 10% 
van het aanliggend bedrijf. 

Zie 5g.  Geen aanpassing(en) 

12 i. In studies worden verschillende negatieve effecten ge-
vonden van DC magneetvelden op levende organismen 
of onderdelen daarvan. Deze effecten treden ook op bij 
lagere hoeveelheden microtesla afkomstig van (quasi) DC 
magneetvelden als die vanwege het project. 
 
Indiener geeft aan dat de studies waarop de besluiten 
zijn gebaseerd zich richten op AC magneetvelden, en 
daardoor niet relevant zijn voor de DC magneetvelden 
voor het landgedeelte va de kabelverbinding IJmuiden 
Ver Alpha. De studie dateert van 2001, terwijl er in de 10 
jaar daarna met meer geavanceerde technieken studies 
zijn gedaan. Om een juiste conclusie te kunnen trekken, 
dienen de recente studies met betrekking tot DC mag-
neetvelden op levende organismen op land te worden 
meegenomen. 
 
Bij de huidige technieken van gebundelde aanleg is niet 
aangetoond dat de magneetvelden laag genoeg zijn om 
geen gezondheidseffecten te verwachten. 
 
Voor langdurig verblijf voor handmatig selectiewerk zijn 
gezondheidseffecten niet uit te sluiten. 

Op zee is sprake van 525kV-gelijkstroomkabels (DC). De beoor-
deling van ecologische effecten als gevolg van gelijkstroomka-
bels wordt toegelicht in antwoord 6b.  
 
Op land is zowel sprake van 525kV-gelijkstroom als 380kV-wis-
selstroom (AC). De conclusies die zijn getrokken op basis van het 
onderzoek van 2001 zijn nog steeds van toepassing op de voor-
liggende situatie. Zie ook de reacties op 5e en 6d. 
 

Geen aanpassing(en) 

12 j. Machines met een aslast van meer dan 12 ton mogen 
niet zonder toestemming van TenneT over het kabel-
tracé. Omdat landbouwmachines steeds zwaarder wor-
den levert deze beperking schade op. 

In de algemene bepalingen en overeenkomsten van TenneT is 
standaard een aslast van 12.000 kg opgenomen. Deze stan-
daardwaarde gaat uit van een niet agrarische situatie waarbij de 
verbinding op maximaal 1.50m diepte ligt. In agrarische grond 

Geen aanpassing(en) 
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ligt de kabel op minimaal 1.80m diepte (minimale grond dekking 
bovenkant kabels). In praktijk kan de maximale aslast bij agra-
risch gebruik vaak worden uitgebreid of zelfs niet van toepas-
sing worden verklaard in de zakelijk recht overeenkomst als een 
rechthebbende daarom vraagt. Mocht er noodzaak zijn dat de 
maximum aslast boven de kabel wel van toepassing blijft en niet 
voldoende verhoogd kan worden, dan worden er andere oplos-
singen gezocht zodat het normale gebruik van de grond voort-
gezet kan worden. Denk bijvoorbeeld aan extra mantelbuizen, 
de kabel dieper leggen of een overkluizing maken.  
 
De aslast die op het moment van ondertekenen in de zakelijk 
recht overeenkomst (ZRO) wordt vastgelegd is een toetsmo-
ment. Indien daar bij toekomstige ontwikkelingen in de land-
bouw opnieuw van afgeweken moet worden, dan dient de be-
heer afdeling van TenneT hier schriftelijke toestemming voor af 
te geven. Hierin wordt een nieuwe maximale aslast afgesproken 
die voor onbepaalde tijd geldt. Vooraf zal wederom getoetst 
worden of de gewenste maximale aslast geen gevaar voor de 
verbinding oplevert of dat er andere maatregelen nodig zijn.  

12 k. Om aan bovenstaande bezwaren tegemoet te komen, 
stelt indiener een tracé dwars door de zeedijk van de Ja-
cobspolder tussen A58 en Oude Veerweg voor. Verzocht 
wordt om nader onderzoek, in samenwerking met water-
schap Scheldestromen. 

Het tracé dat door de indiener wordt voorgesteld is in een eer-
dere fase afgewogen. In dit gedeelte van de dijk zijn bunkers 
aanwezig, die een beschermde status hebben. Dit maakt de aan-
leg van kabels op deze locatie onmogelijk. 

Geen aanpassing(en) 

12 l. Indiener vraagt om gegevens van de effecten van reeds 
aangelegde ondergrondse 380kV verbindingen. 

Onduidelijk is welke effecten specifiek bedoeld worden. Op de 
website van RVO zijn gegevens te vinden over de meest recente 
ondergrondse 380 kV verbindingen.  

Geen aanpassing(en) 

13) Zienswijze 202200177   

13 a. Al het mogelijke moet worden gedaan om iedere moge-
lijke schade aan zoetwaterlenzen te voorkomen. Zoetwa-
terlenzen in landbouwgronden zijn van cruciaal belang. 

Zie 5 a en 8 b. Geen aanpassing(en) 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten
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13 b. Doorsnijding van landbouwgronden gaat gepaard met 
verstoring van het bodemprofiel. Dit kan niet 100% her-
steld worden en levert permanente schade op. Zorgvul-
digheid bij uitvoering van werken is geboden. 

In de voorbereiding van de werkzaamheden is er aandacht voor 
het bodemprofiel: dit wordt zoveel als mogelijk weer hersteld. 
Zorgvuldig werken is hierbij inderdaad noodzakelijk. Indien er 
ondanks de zorgvuldige voorbereiding en uitvoering schade ont-
staat, is het schadebeleid van toepassing. Verwezen wordt naar 
paragraaf 7.3 van de toelichting bij het Inpassingsplan. 
Zie ook 9 g. 

Geen aanpassing(en) 

13 c. Alle kavels zijn gedraineerd, veelal zal doorsnijding en 
verlies van drainage optreden. Nieuwe drainage in an-
dere richting is meestal niet mogelijk vanwege de afwate-
ringsrichting. 

Zie 5 f. Geen aanpassing(en) 

13 d. Indiener wil garantie dat door vormen van straling, mag-
netische velden of een andere oorzaak die verband houdt 
met de aanleg van de ondergrondse kabels geen versto-
ring optreedt van gebruikte en toekomstige systemen in 
de precisielandbouw. 

Zie 5 g. Geen aanpassing(en) 

13 e. Indiener geeft aan dat bovenstaande bezwaren geëlimi-
neerd kunnen worden door het gehele tracé te boren. 

Bij het aanleggen van ondergrondse hoogspanningsverbindin-
gen is het werken met een open ontgraving het uitgangspunt. 
Deze aanlegmethode is minder kostbaar en de effecten van een 
open ontgraving zijn goed beheersbaar. Daar waar specifieke 
omstandigheden hiertoe aanleiding geven, bijvoorbeeld voor 
het kruisen van bovengrondse of ondergrondse infrastructuur, 
waterkeringen of bijzondere lokale waarden, kan gekozen wor-
den voor een gestuurde boring. 

Geen aanpassing(en) 

14) Zienswijze 202200178   

14 a. Indieners ervaren de laatste jaren een forse toename van 
hinderlijk omgevingsgeluid van industriegebied ’t Sloe. 
Een nieuw converterstation zal, eenmaal in werking, veel 
(laag frequent) geluid gaan produceren. Indiener is be-
ducht voor de toename van geluidsbelasting op de omge-
ving. 

Naar de geluidsemissie van het converterstation is uitvoerig on-
derzoek gedaan. Hierbij is rekening gehouden met de cumulatie 
van geluid. Zie 10 c en d. 

Geen aanpassing(en) 
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14 b. In de geluidsonderzoeken wordt geen rekening gehouden 
met andere aanwezige geluidsbronnen. Juist de stapeling 
van geluid geeft problemen. 

Het converterstation is gelegen op een geluidgezoneerd indu-
strieterrein. De geluidszone is de norm voor het totale geluid af-
komstig van het geluidgezoneerde industrieterrein. Via de ge-
luidzone wordt rekening gehouden met de stapeling van geluid. 
Zie ook de reactie op 10b. 

Geen aanpassing(en) 

14 c. Indiener dringt aan op een onafhankelijke geluidsmeting, 
als 0-meting. Hiermee kan getoetst worden of de model-
lering en berekening van geluidseffect klopt met de prak-
tijk. 

Voor het modelleren en berekenen van geluid zijn meet- en re-
kenvoorschriften van toepassing: de geluidsberekeningen zijn 
conform deze voorschriften opgesteld. Na realisatie en inge-
bruikname van het converterstation zullen op het station geluid-
metingen aan de relevante geluidbronnen plaatsvinden en zul-
len op korte afstand van het station geluidmetingen worden 
verricht om vast te stellen of het converterstation voldoet aan 
de maatwerkvoorschriften voor geluid. Deze metingen bieden 
een hogere nauwkeurigheid dan metingen bij woningen op 
grote afstand, omdat op grote afstand het geluid van andere 
bronnen naar verwachting overheersend zal zijn. 

Geen aanpassing(en) 

14 d. Indiener pleit voor het toepassen van de best beschik-
bare materialen en technieken, om geluidsuittreding van 
de transformatoren van het converterstation zoveel mo-
gelijk te beperken. 

Zie 10 d. Geen aanpassing(en) 

14 e. Het kabeltracé doorkruist Groenproject ’t Sloe, dat als 
doel heeft een groenbuffer te creëren tussen het indu-
striegebied en de Borsselepolder. Hierdoor ontstaat op-
nieuw een belemmerende strook voor het toepassen van 
hogere beplanting/bomen, waardoor het realiseren van 
een groenbuffer wordt beperkt. 

Over de realisatie van Groenproject ’t Sloe worden projectover-
stijgende afspraken gemaakt in een compensatieplan. Voor de 
landschappelijke inpassing van het Net op zee IJmuiden Ver 
Alpha zijn de maatregelen opgenomen in het landschapsplan. 
Zie ook de reacties onder 3c en 3 e. 

Geen aanpassing(en) 

14 f. Op diverse plaatsen zal bestaand groen moeten worden 
verwijderd. Dit groen moet binnen het gebied gecompen-
seerd worden. 

Op de locaties waar ten behoeve van de aanleg van de onder-
grondse verbinding groen wordt verwijderd, wordt dit na uit-
voering van de werkzaamheden weer teruggebracht in de be-
staande toestand.  
Het terugbrengen van diepwortelende beplanting boven de ka-
bel is niet mogelijk, omdat door de wortels de kabelverbinding 

Geen aanpassing(en) 
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beschadigd kan worden. Op de locaties waar diepwortelende 
beplanting aanwezig is, wordt op de locatie afgestemd groen te-
ruggeplant (p. 20 Landschapsplan). 

14 g. Indiener noemt dat de eerste stappen gezet zijn voor het 
opstellen van een compensatieplan: hieraan moet ver-
volg gegeven worden, gericht op gebiedsgerichte inpas-
sing. 

Aan het compensatieplan wordt, conform de ingebrachte reac-
tie, verdere invulling gegeven, zie reactie op 3e. 

Geen aanpassing(en) 

14 h. In het kader van veiligheid, toekomstbestendigheid en 
ambities, moet de buisleidingenstraat over het industrie-
gebied worden heroverwogen. IJmuiden Ver Alpha en 
eventuele Extra verbinding Sloegebied worden aange-
wend om het bestaande industriecluster te vergroenen. 
Een transportsysteem direct naar de gebruikers toe is 
dan meest efficiënt, duurzaam en veilig. 

De buisleidingenstraat maakt geen onderdeel uit van de scope 
van dit project.  
Met de aansluiting van het windgebied IJmuiden Ver Alpha op 
het landelijke hoogspanningsnetwerk wordt niet specifiek het 
bestaande industriecluster vergroend, maar wordt het aandeel 
windenergie in de totale landelijke energievoorziening vergroot. 
Het bestaande landelijke hoogspanningsnetwerk vormt het 
transportsysteem naar de gebruikers, waaronder in toene-
mende mate de industrie. 

Geen aanpassing(en) 

14 i. Door interne voorzieningen op het industriegebied zoveel 
mogelijk te benutten of ontwikkelen, hoeft niet iedere 
toekomstige ontwikkeling of industriële uitbreiding op de 
omgeving en via de polder te worden afgewenteld. 

Om de aansluiting van windgebieden op zee op het landelijke 
hoogspanningsnetwerk mogelijk te maken, moet een verbinding 
vanaf de zee naar een hoogspanningsstation op land gereali-
seerd worden. Het is niet mogelijk deze tracés te beperken tot 
industriegebieden. 

Geen aanpassing(en) 

14 j. Tijdens de realisatie (heien) wordt een geluidsbelasting 
van 55dB(A) aan de noordrand van de bebouwde kom 
voorzien, in de bebouwde kom is dat 50dB(A). Overschrij-
ding van deze berekende geluidsbelasting is door bijvoor-
beeld weersomstandigheden zeer wel mogelijk. 

Zie 3 b. Geen aanpassing(en) 

14 k. Er zijn 2.800 tot 3.000 heipalen voorzien, dat een zeer 
langdurige hinderlijke geluidsbelasting betekent. Dit kan 
positief beïnvloed worden door gebruik te maken van ge-
boorde fundatiepalen. 
 
 

Zie 3 b. Geen aanpassing(en) 
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15) Zienswijze 202200179   

15 a. Indiener concludeert dat er kennis is genomen van de 
eerder gegeven adviezen en dat deze waar nodig worden 
toegepast of met voldoende onderbouwing niet opge-
volgd zijn.  

Voor kennisgeving aangenomen. Geen aanpassing(en) 

15 b. Indiener heeft een aanvulling op tabel 3 uit Bijlage XII-C 
van de MER (Externe Veiligheid) ten aanzien van de risi-
cobronnen die van invloed kunnen zijn op het converter-
station. In dit overzicht ontbreken de nabijgelegen buis-
leidingen. De contouren van het plaatsgebonden risico 
reiken niet tot de locatie van het station, maar het in-
vloedsgebied wel. Dit kan tot schade leiden aan het sta-
tion in geval van een fakkelbrand bij de nabijgelegen 
buisleiding. De beheersmaatregelen om incidenten bij 
buisleidingen te voorkomen zijn in het advies op het 
voorontwerp beschreven. 

In de beschouwing zijn alle risico objecten, en dus ook de buis-
leiding, opgenomen. Specifiek voor de buisleiding is deze te vin-
den in de genoemde bijlage, in tabel 2 onder nummer 27, om-
dat de buisleiding binnen de afstand van 800 meter van het 
tracé ligt. De buisleiding ligt ten opzichte van het convertersta-
tion buiten de afstand van 800 meter die in de beschouwing als 
uitgangspunt heeft gediend. Vandaar dat deze niet in tabel 3, 
voor het converterstation, is meegenomen.  
 
In tabel 3 is Zeeland Refinery als risico object opgenomen. Van 
Zeeland Refinery loopt een leiding langs de oostzijde van het 
terrein waar het converterstation is gepositioneerd naar de 
Jetty. De risico contour van deze leiding is zeer klein en is om 
deze reden aangemerkt als ‘geen risico’ voor het plan. De advie-
zen met betrekking tot de beheersmaatregelen zijn voor kennis-
geving aangenomen, aangezien dit uitvoeringsaspecten betreft 
die niet in het inpassingsplan opgenomen kunnen worden. Hier 
zal rekening mee gehouden worden bij de uitvoering. 

Geen aanpassing(en) 

15 c. Met betrekking tot waterveiligheid is de conclusie dat de 
beoogde ophoging voldoende is. Indiener blijft graag be-
trokken bij het verdere proces ten aanzien van de veilig-
heidsaspecten. 

Voor kennisgeving aangenomen. 
 
TenneT zal indiener blijven betrekken in het vervolgproces met 
betrekking tot veiligheidsaspecten. 

Geen aanpassing(en) 

16) Zienswijze 202200180   

16 a. Indiener (waterschap Scheldestromen) heeft opmerkin-
gen ten aanzien van waterveiligheid en waterbeheer. 

Ter kennisgeving aangenomen. De indiener is in de voorberei-
ding van het project betrokken. De adviezen van de indiener zijn 
betrokken bij de afwegingen over de tracékeuze en de uitwer-
king hiervan.  

Geen aanpassing(en) 
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16 b. Indiener toetst op het aspect waterveiligheid: voor de 
toekomst dient rekening gehouden te worden met de 
toekomstige inzet van de dijk voor de waterveiligheid. 
Het aanleggen van leidingen in de langsrichting in de dijk 
(passage Sloekreek) is hierbij niet passend. 

Bij het uitwerken van de passage van de Sloekreek is niet geko-
zen voor het aanleggen van de hoogspanningsverbinding in de 
langsrichting van de dijk. Zie ook reactie 5 a. 

Geen aanpassing(en) 

16 c. Aanleg van kabels in de langsrichting past niet in het ver-
gunningenkader, vanwege civieltechnische redenen (zet-
ting). Indiener stelt dat precedentwerking geen optie is. 

Zie reactie 16 b. Geen aanpassing(en) 

16 d. In het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermings-
programma en de integrale veiligheidsbenadering is toe-
komstige inzet van de betreffende dijk als waterkering 
niet uit te sluiten. 

Zie reactie 16 b. Geen aanpassing(en) 

16 e. In de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland en de uitwerking 
hiervan in de waterschapsklimaatadaptatiestrategie 
wordt gepleit voorgebiedsgerichte aanpakken van be-
scherming tegen overstromingen en het anticiperen op 
toekomstige zeespiegelstijging. 

 Zie reactie 16 b. Geen aanpassing(en) 

16 f. Ten aanzien van waterbeheer wordt opgemerkt dat voor-
afgaand aan het uitvoeren van grondwateronttrekking 
een vergunningaanvraag bij het waterschap, met als on-
derdeel van de aanvraag een bemalingsadvies, ingediend 
moet worden. De bescherming van zoetwatervoorko-
mens is hierbij belangrijk aandachtspunt: indiener ver-
wijst naar het belang voor agrarische bedrijfsexploitatie. 
Effect van bemaling en mitigerende maatregelen moeten 
gedetailleerd uitgewerkt worden: onttrokken grondwater 
kan niet zonder meer op elke locatie geloosd worden. 
Het bemalingsadvies moet conform SIKB-protocol BRL-
12000 opgesteld worden. 

De aanwezigheid van zoetwatervoorkomens is in de voorberei-
dingsfase van het project betrokken. Het belang van de zoetwa-
tervoorkomens wordt onderkend en er is naar aanleiding van 
zorgen uit de omgeving uitvoerig onderzoek gedaan naar het 
optreden van verzilting en de maatregelen die nodig zijn om 
verzilting te voorkomen. Ook zal de kwaliteit van het grondwa-
ter voor, tijdens en na afloop van de aanleg van de verbinding 
gemonitord gaan worden. Hiertoe wordt een monitoringsplan 
opgesteld. Dit monitoringsplan wordt in samenspraak met de 
omgeving via een daartoe opgezette Klankbordgroep vormgege-
ven. 
 
Voorafgaand aan de werkzaamheden zal de benodigde vergun-
ning worden aangevraagd, waarbij de effecten van bemaling, 

Geen aanpassing(en) 
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het bemalingsadvies en de mitigerende maatregelen deel uit-
maken van de vergunningaanvraag. 

16 g. Indiener geeft aan dat de verleende watervergunning is 
verleend voor de hoogspanningskabel IJmuiden Ver 
Alpha: de beoogde tweede kabel (Extra Verbinding) volgt 
een eigen proces waarbij indiener betrokken is. 

Voor kennisgeving aangenomen. Geen aanpassing(en) 

16 h. Indiener ziet mogelijke conflicten bij kruisingen met toe-
komstige weginfrastructuur. Dit betreft de diepteligging 
van de hoogspanningskabel en locaties waar de kabels 
met een open ontgraving worden aangelegd. Indiener 
heeft op tekening de mogelijke conflictlocaties geduid. 
Voor deze locaties wordt verzocht om in de regels op te 
nemen dat het nieuwe kabeltracé op voldoende diepte 
komt te liggen om conflicten te voorkomen (artikel 
4.4.1); als alternatief wordt genoemd om in artikel 9.2 ex-
pliciet op te nemen dat gemeenteraden bevoegd zijn om 
een bestemmingsplan vast te stellen voor het voorkeurs-
tracé. 

In overleg met indiener is een oplossing gezocht voor de moge-
lijke conflictsituaties. Bij nader inzien bleek er geen conflictsitua-
tie te bestaan ter hoogte van de Calandweg/Oranjeplaatweg. 
Zuidelijker ter plaatse van de Muidenweg is de mogelijke con-
flictsituatie opgelost door de daargelegen boring te verlengen. 
Hierdoor liggen de kabels van het Net op zee IJmuiden Ver 
Alpha voldoende diep en wordt een conflictsituatie vermeden. 
Deze aanpassing is weergegeven op de verbeelding van het defi-
nitieve inpassingsplan. 

De verlengde boring 
ter plaatse van de Mui-
denweg is in de ver-
beelding opgenomen. 
De verlengde boring 
wordt verwerkt in de 
Watervergunning 

16 i. Indiener benoemt het belang van waterbeheer (zoetwa-
tervoorkomens) en cumulatieve effecten van grondwa-
teronttrekkingen tussen de projecten IJmuiden Ver Alpha 
en Extra Verbinding Sloegebied. Het streven naar paral-
lelligging en maximale synergie in procedure en aanleg 
zoals wordt nagestreefd door initiatiefnemer wordt door 
indiener onderschreven.  

Voor kennisgeving aangenomen. Geen aanpassing(en) 

16j. Indiener is als omgevingspartij betrokken bij IJmuiden 
Ver Alpha en Extra Verbinding Sloegebied en wil dit zo-
veel mogelijk gecombineerd oppakken. 

Voor kennisgeving aangenomen. Dit komt overeen met de am-
bities van initiatiefnemer TenneT en het ministerie van EZK. 

Geen aanpassing(en) 

17) Zienswijze 202200182   

17 a. Indiener stelt dat de route om stroom aan land te bren-
gen zo kort mogelijk moet zijn, als voorkeur op een lan-
ger tracé en te dure optie naar Borssele.  

Om het voorkeursalternatief van het tracé te bepalen is een in-
tegrale effectenanalyse (IEA) opgesteld. De lengte van het tracé 
en de kosten zijn meegewogen in de IEA, naast andere effecten 

Geen aanpassing(en) 
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(zoals effecten op milieu en omgeving, toekomstvastheid en 
technische aspecten). Voor deze brede afweging en de onder-
bouwing van de keuze van het tracé wordt verwezen naar Net 
op zee - IJmuiden Ver Alpha - Keuze Voorkeursalternatief | 
RVO.nl | Rijksdienst. Zie verder ook reactie 1c. 

17 b. Cora van Nieuwenhuizen was betrokken bij het Ministe-
rie van Infrastructuur en Waterstaat en is nu Voorzitter 
Energie Nederland. Het project kan en mag door belan-
genverstrengeling geen doorgang vinden. 

De ontwikkeling van windenergie op zee en de aansluiting hier-
van vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van het Ministe-
rie van Economische Zaken en Klimaat.  
Energie Nederland is geen belanghebbende bij het Net op zee IJ-
muiden Ver Alpha en derhalve ook niet betrokken bij deze pro-
cedure. Er is geen sprake van belangenverstrengeling. 

Geen aanpassing(en) 

17 c. Door het verwijderen van de 380kV hoogspanningsver-
binding op Zuid-Beveland zal de spanning op de nieuwe 
verbinding veel hoger worden. De rekenmethode zal dan 
niet meer kloppen. Herberekening is op zijn plaats. 

De 380kV-hoogspanningsverbinding op Zuid-Beveland wordt 
verplaatst, verzwaard en krijgt een nieuw tracé, verder naar het 
noorden (zie ook: Zuid-West 380 kV West). De bestaande mas-
ten in de zak van Zuid-Beveland gaan wel weg, maar de elektri-
sche verbinding blijft bestaan. De spanning verandert daarom 
niet. Met deze verplaatsing en verzwaring is rekening gehouden 
bij de netberekeningen, deze blijven geldig. 

Geen aanpassing(en) 

17 d. Indiener verwijst naar een rapport van de Algemene Re-
kenkamer (2015), waarin wordt geconstateerd dat de 
controle op TenneT niet goed wordt uitgevoerd. De rege-
ring is aandeelhouder en toezichthouder, waardoor 
sprake is van verstrengelde belangen. Uitbreidingen moe-
ten op voorhand door een onafhankelijke instantie be-
oordeeld kunnen worden, niet achteraf en niet alleen op 
kosten. 
 
 

In de brief van 23 januari 2015 (DGETM-EM / 15010153)2 is een 
bestuurlijke reactie op de rapporten over TenneT gegeven. In 
deze brief wordt toegelicht op welke wijze toezicht en controle 
op investeringen door TenneT wordt uitgevoerd, conform de 
hiervoor geldende regelgeving. 
 

Geen aanpassing(en) 

                                                           
 
2 https://www.rekenkamer.nl/publicaties/brieven/2015/02/25/reactie-minister-van-ez-mede-namens-de-minister-van-financien-op-het-rapport-investeringen-tennet-in-
nederlands-hoogspanningsnet 
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18) Zienswijze 202200183   

18 a. Indieners ervaren de laatste jaren een forse toename van 
hinderlijk omgevingsgeluid van industriegebied ’t Sloe. 
Een nieuw converterstation zal, eenmaal in werking, veel 
(laag frequent) geluid gaan produceren. Indiener is be-
ducht voor de toename van geluidsbelasting op de omge-
ving. 

Zie 10 c en d. Geen aanpassing(en) 

18 b. In de geluidsonderzoeken wordt geen rekening gehouden 
met andere aanwezige geluidsbronnen. Juist de stapeling 
van geluid geeft problemen. 

Zie 10 c en d. Geen aanpassing(en) 

18 c. Indiener dringt aan op een onafhankelijke geluidsmeting, 
als 0-meting. Hiermee kan getoetst worden of de model-
lering en berekening van geluidseffect klopt met de prak-
tijk. 

Zie 14 c. Geen aanpassing(en) 

18 d. Indiener pleit voor het toepassen van de best beschik-
bare materialen en technieken, om geluidsuittreding van 
de transformatoren van het converterstation zoveel mo-
gelijk te beperken. 

Zie 14 c. Geen aanpassing(en) 

18 e. Het kabeltracé doorkruist Groenproject ’t Sloe, dat als 
doel heeft een groenbuffer te creëren tussen het indu-
striegebied en de Borsselepolder. Hierdoor ontstaat op-
nieuw een belemmerende strook voor het toepassen van 
hogere beplanting/bomen, waardoor het realiseren van 
een groenbuffer wordt beperkt. 

Zie 14e. Geen aanpassing(en) 

18 f. Op diverse plaatsen zal bestaand groen moeten worden 
verwijderd. Dit groen moet binnen het gebied gecompen-
seerd worden. 

Zie 14 f. Geen aanpassing(en) 

18 g. Indiener noemt dat de eerste stappen gezet zijn voor het 
opstellen van een compensatieplan: hieraan moet ver-
volg gegeven worden, gericht op gebiedsgerichte inpas-
sing. 

Zie 14 g. Geen aanpassing(en) 



 

51 
 

Nr. Zienswijze  Antwoord Doorwerking Besluiten 

18 h. In het kader van veiligheid, toekomstbestendigheid en 
ambities, moet de buisleidingenstraat over het industrie-
gebied worden heroverwogen. IJmuiden Ver Alpha en 
eventuele Extra verbinding Sloegebied worden aange-
wend om het bestaande industriecluster te vergroenen. 
Een transportsysteem direct naar de gebruikers toe is 
dan meest efficiënt, duurzaam en veilig. 

Zie 14 h. Geen aanpassing(en) 

19) Zienswijze 202200184   

19 a. Indiener maakt ook bezwaar tegen Extra Verbinding Sloe-
gebied. 

Voor het Net op Zee Nederwiek 1 wordt een separate proce-
dure doorlopen. De reactie van indiener wordt ook in die proce-
dure betrokken. 

Geen aanpassing(en) 

19 b. Indiener betreurt dat de online gepubliceerde stukken 
zeer summier en uiterst onvolledig zijn. Om deze reden 
behoudt indiener zich het recht voor haar zienswijze aan 
te vullen. 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT 
vinden het belangrijk dat iedereen kan bijdragen aan de plannen 
voor het project. Vanaf 2019 worden per fase in het proces op 
basis van een participatieplan de beschikbare documenten ge-
deeld, om inwoners, organisaties en bedrijven de gelegenheid 
te bieden mee te denken over de plannen. Alle publicaties 
(waaronder het participatieplan, participatieverslag, onder-
zoeken, (ontwerp-) besluiten en algemene informatie) zijn in te 
zien via onderstaande link. 
Net op zee - IJmuiden Ver Alpha | RVO.nl | Rijksdienst 
 
Door middel van een brief is indiener in de gelegenheid gesteld 
haar zienswijze aan te vullen. Indiener geeft niet aan welke in-
formatie wordt gemist. 

Geen aanpassing(en) 

19 c. Het tracé wordt omschreven als een ondergronds tracé. 
Het plan bevat afbeeldingen van een bovengronds hoog-
spanningsnetwerk. Pas als dit verduidelijkt is, kan indie-
ner de impact van het project beoordelen. 

De hoogspanningsverbinding tussen Net op Zee IJmuiden Ver 
Alpha en het bestaande hoogspanningsstation Borssele (380kV-
station) wordt ondergronds gerealiseerd. Vanaf het 380kV-sta-
tion wordt de op zee opgewekte energie op het bestaande bo-
vengrondse hoogspanningsnetwerk getransporteerd.  

Aanpassing figuur 1.2 
toelichting Inpassings-
plan 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha
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Ten behoeve van het project wordt een bestaande boven-
grondse 150kV hoogspanningsverbinding, bestaande uit 14 mas-
ten, verwijderd. Dit betreft een buiten gebruik gestelde klant-
verbinding.  
Binnen het project worden geen bovengrondse hoogspannings-
verbindingen mogelijk gemaakt. Op figuur 1.2 is de afbakening 
van de scope van het project duidelijker aangegeven. 

19 d. Aansluiting van IJmuiden Ver Alpha op het bestaande 
380kV hoogspanningsstation is niet mogelijk omdat daar 
geen capaciteit meer is. De locatie van de bouw van een 
nieuw hoogspanningsstation en de koppeling daarvan 
aan het landelijk netwerk is niet vermeld.  

Het 380kV hoogspanningsstation Borssele wordt voorzien van 
twee extra schakelvelden en heeft dan voldoende capaciteit 
voor de aansluiting van Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Deze 
aanpassing van het hoogspanningsstation is toegestaan op basis 
van het vigerende bestemmingsplan Zeehaven en industrieter-
rein Sloe 2018. De bouw van een nieuw hoogspanningsstation 
en de koppeling daarvan aan het landelijk netwerk is daarmee 
geen onderdeel van het project.  
 
Binnen het project wordt wel voorzien in de realisatie van een 
converterstation aan de Belgiëweg Oost n Nieuwdorp (ge-
meente Borsele), om de gelijkstroom om te zetten in wissel-
stroom. De locatie van het converterstation is omschreven in de 
toelichting bij het Inpassingsplan, zie paragraaf 2.2.2 

Geen aanpassing(en) 

19 e. De gevolgen van het plan op gronden, terreinen en be-
drijfsvoering van indiener kan op basis van de beschik-
bare documenten niet worden ingeschat. Indiener maakt 
kenbaar dat alle schade die zij mocht lijden op initiatief-
nemers verhaald zal worden. 

In de voorbereidingsfase van het project is met alle grondeige-
naren en grondgebruikers waar het project raakvlak mee heeft 
contact gezocht en heeft er afstemming plaatsgevonden. Deze 
afstemming blijft in ieder geval plaatsvinden tot na de afronding 
van de werkzaamheden. Doel hiervan is om de verstoring van 
gronden, terrein en bedrijfsvoering van derden zoveel als moge-
lijk te voorkomen. Indien dit niet voorkomen kan worden, wor-
den hierover afspraken gemaakt met de betreffende grondeige-
naar of grondgebruiker.  
 

Geen aanpassing(en) 
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Indien door de werkzaamheden schade ontstaat, wordt deze 
vergoed aan degene die schade lijdt op het moment dat de 
schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet. Verwezen 
wordt naar paragraaf 7.3 van de toelichting bij het Inpassings-
plan, waar het schadebeleid is omschreven. 

19 f. Het tracé is gelegen dichtbij de bestaande kerncentrale 
en het zoekgebied voor één of meerdere kerncentrales. 
In het plan is geen toets op het waarborgingsbeleid opge-
nomen, terwijl dit van groot belang is. De bouw van twee 
kerncentrales is ook onderdeel van het regeerakkoord. 

In het coalitieakkoord van december 2021 geeft het kabinet aan 
benodigde stappen te gaan zetten richting de bouw van 2 
nieuwe kerncentrales. Op dit moment bevindt dit proces zich 
nog in de beginfase van onderzoek en identificatie van de beno-
digde stappen. Een scenario-studie over inpassing kernenergie 
in de Nederlandse energiemix wordt momenteel uitgevoerd; de 
uitkomsten daarvan zullen belangrijke input en richting geven 
voor het vervolg. Er zijn nog geen keuzes gemaakt voor wat be-
treft o.a. locatie, omvang centrales, timing. De bredere context 
van ontwikkelingen in een omgeving zal altijd onderdeel zijn van 
de afweging. Later in 2022 zal het kabinet de Tweede Kamer de 
stand van zaken ten aanzien van dit traject melden. Er is zo-
doende geen relatie met de uitvoering van het project Net op 
zee IJmuiden Ver Alpha. 

Geen aanpassing(en) 

19 g. TenneT heeft met de boringen geen rekening gehouden 
met grondwaterstanden, waardoor gevaar voor terreinen 
en gebouwen ontstaat. 

Door de bemaling ten behoeve van de aanleg van de kabel ont-
staat er een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand. De mo-
gelijke effecten van bemaling zijn uitvoerig onderzocht tijdens 
MER fase 2. Deze studie laat zien dat de afstand waarop effec-
ten merkbaar zijn, afhankelijk is van de waterdoorlatendheid 
van de ondergrond. Langs het noordelijk deel van het tracé op 
land, tussen het Veerse Meer en rijksweg A58 is de ondergrond 
meer waterdoorlatend, waardoor er meer water wordt bemalen 
en het effect op de grondwaterstand tot 400 meter vanaf het 
tracé merkbaar kan zijn.  
 
Voor de passage van de Sloekreek is het effect van bemaling be-
perkt tot de directe omgeving van het tracé.  

Geen aanpassing(en) 
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In het zuidelijke gedeelte van het tracé op land, vanaf de 
Sloekreek langs de N254 tot de locatie van het converterstation 
reikt de grondwaterstandverlaging tot maximaal 125 meter 
breedte aan weerszijde van het tracé.  
Het landgebruik bestaat voornamelijk uit bouwland. Afhankelijk 
van het seizoen en de duur van de bemaling kan de gewasop-
brengst tijdelijk beperkt worden. Nabij het converterstation zijn 
de aanwezige gebruiksfuncties niet afhankelijk van de grondwa-
terstand. Gevaar voor terreinen en bouwwerken is niet aan de 
orde.  
Zie ook de bemalings- en verziltingsstudie in het kader van MER 
fase 2 (https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energiepro-
jecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-
ver-alpha/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha-fase-1) 
 
 
Er is ook onderzoek gedaan mogelijke zetting die op kan treden. 
Uit dit onderzoek wordt geconcludeerd dat er geen gevaar voor 
terreinen en gebouwen ontstaat. De rapportage van dit onder-
zoek is te raadplegen via bovenstaande link. 
 
Voorafgaand aan de werkzaamheden zal de benodigde vergun-
ning worden aangevraagd, waarbij de effecten van bemaling, 
het bemalingsadvies en de mitigerende maatregelen deel uit-
maken van de vergunningaanvraag. 

19 h. TenneT heeft geen rekening gehouden met grondbalans. Zie onder 12b. Uitgangspunt in het Cultuurtechnische rapport is 
om zoveel mogelijk uitgegraven grond terug te plaatsen op de 
juiste positie van de kabelsleuf. 

Geen aanpassing(en) 

19 i. De verstrekte informatie en procesgang zijn niet volledig, 
niet duidelijk en te weinig gedetailleerd. De gevolgen en 
calculatie van deze gevolgen voor de indiener zijn nog 
niet te bepalen in deze inspraakperiode. 

Er heeft een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden aan 
de hand van een participatieplan, per fase van het project. Dit is 
te vinden op de website van RVO. Ook is hier informatie over de 
procedure te vinden. Als er zaken niet duidelijk zijn of onvolledig 

Geen aanpassing(en) 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022/01/Participatieplan-Net-op-zee-IJmuiden-Ver-Alpha-periode-januari-2022-tot-medio-2022.pdf
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dan kunt u hiervoor altijd contact opnemen met onze omge-
vingsmanagers voor een schriftelijke toelichting of gesprek. In 
het participatieplan kunt u de contactgegevens van de omge-
vingsmanagers terugvinden. Voor meer informatie over het par-
ticipatietraject wordt ook verwezen naar paragraaf 7.5 van het 
inpassingsplan. Onduidelijk is welke informatie onvolledig, on-
duidelijk of te weinig gedetailleerd zou zijn.  

19 j. Het doel van wind op zee is ontzien van bebouwing op 
land: het tracé neemt een onevenredig groot deel van 
bebouwd landoppervlakte in beslag. 

Het tracé wordt ondergronds aangelegd, waarbij bebouwd land-
oppervlakte wordt vermeden. Na de realisatie wordt het be-
staande gebruik weer mogelijk gemaakt. Voor het tracé op land 
geldt dat er beperkingen zijn om een ongestoorde ligging van de 
kabel te borgen; bijvoorbeeld diepwortelende beplanting boven 
de kabel is niet toegestaan. Deze beperkingen zijn opgenomen 
in de regels van het Inpassingsplan. Het tracé neemt geen be-
bouwd landoppervlakte in beslag. 

Geen aanpassing(en) 

19 k. Schade aan terreinen en bedrijfsvoering van indiener 
wordt feitelijk niet beperkt. 

TenneT probeert schade zoveel mogelijk te voorkomen. Indien 
bij de uitvoering van de werkzaamheden toch schade ontstaat, 
is het schadebeleid van TenneT van toepassing. Voor meer in-
formatie zie ook de brochure 'Wat gebeurt er op mijn land': 
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/betrokken-
bij-de-omgeving/brochures-hoogspanning-en-omgeving/ 
 Voor een omschrijving van het schadebeleid wordt verwezen 
naar paragraaf 7.3 van de toelichting op het Inpassingplan. 

Geen aanpassing(en) 

19 l. De geplande hoogspanningslijnen komen boven geplande 
bouwwerken. 

Bij het bepalen van het tracé is rekening gehouden met be-
staande bebouwing en met mogelijk toekomstige bebouwing. 
Hierbij is geen raakvlak met een te bouwen kantoorpand gecon-
stateerd. De hoogspanningsverbinding wordt ondergronds aan-
gelegd, zodat dit niet boven een te bouwen gebouw is. 

Geen aanpassing(en) 

19 m. Indiener spreekt zorg uit over de communicatie en af-
stemming met TenneT. 

TenneT investeert veel in contacten met de omgeving, waarbij 
veel waarde wordt gehecht aan een goede communicatie en af-
stemming met belanghebbenden. Zie 19i. 
 

Geen aanpassing(en) 
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20) Zienswijze 202200186   

20 a. Indiener draagt zorg voor een betrouwbare drinkwaterle-
vering in zuidwest Nederland, en voor op industrie afge-
stemd water, onder andere in het landdeel van het pro-
ject IJmuiden Ver Alpha. De leidingnetten en installaties 
zijn gelegen in en in de directe nabijheid van het kabel-
tracé. Met tekeningen zijn de raakvlakken geduid door in-
diener. 

Voor kennisgeving aangenomen. Geen aanpassing(en) 

20 b. De ongestoorde ligging van drink- en industriewaterlei-
dingen is van wezenlijk belang voor het waarborgen van 
leveringszekerheid. De aanwezige leidingen dienen te al-
len tijde bereikbaar te zijn. 

Voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden worden 
hierover maatwerkafspraken gemaakt met de indiener, waarbij 
de bereikbaarheid van de aanwezige leidingen één van de aan-
dachtspunten is. 

Geen aanpassing(en) 

20 c. Door kruisen van en parallelligging met de leidingen in 
het beheer van indiener is er in de aanlegfase kans op 
schade, beperking of onderbreking van de bedrijfsvoering 
van installaties en leidingnetten. 

De wijze waarop de kruising van bestaande leidingen wordt uit-
gevoerd wordt vooraf afgestemd, evenals de parallelligging. 
Door een zorgvuldige voorbereiding en afstemming wordt de 
kans op schade, beperking of onderbreking van de bedrijfsvoe-
ring van installaties en leidingnetten tot een minimum beperkt.  

Geen aanpassing(en) 

20 d. Voor de fase van beheer en onderhoud vraagt indiener 
om meer duidelijkheid over: 
- De gevolgen voor de continuïteit en leveringszeker-

heid in geval van calamiteiten of noodzakelijk onder-
houd, als gevolg van de aanwezigheid van de hoog-
spanningskabel; 

- De voorwaarden die van toepassing zijn voor werk-
zaamheden aan de drink- en industriewaterleidingen; 

- De risico-mitigerende maatregelen die getroffen 
moeten worden bij grondroerende werkzaamheden 
en de meerkosten, vanwege het overleg met TenneT 
als leidingexploitant; 

- De thermische en inductieve beïnvloeding van de wa-
terleidingen als gevolg van de hoogspanningsleiding; 

TenneT heeft het zorgen voor een betrouwbare en veilige elek-
triciteitsvoorziening als belangrijkste taak. Voor algemene infor-
matie over beheer en onderhoud wordt verwezen naar Beheer 
van infrastructuur - TenneT. In reactie op de zienswijze: 
- Noodzakelijk onderhoud wordt enkel verwacht bij de aard-

putten en niet aan het kabeltracé. In geval van een calami-
teit of black-out van het systeem, zal er onderzocht dienen 
te worden waar de fout zit. Indien dit in de kabel zit, dient 
de kabel opgegraven te worden en hersteld te worden. Dit 
betekent hoogstwaarschijnlijk dat er een stuk kabel tussen-
uit wordt geknipt en wordt vervangen voor een nieuwe ka-
bel afgewerkt met een moflocatie aan beide kanten van de 
uitgeknipte kabel. 

- De voorwaarden die van toepassing zijn voor werkzaamhe-
den aan de drink- en industriewaterleidingen zullen worden 

Geen aanpassing(en) 

https://www.tennet.eu/nl/onze-kerntaken/aansluit-en-transportdiensten/beheer-van-infrastructuur/
https://www.tennet.eu/nl/onze-kerntaken/aansluit-en-transportdiensten/beheer-van-infrastructuur/
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- De mogelijkheid om nieuwe aansluitingen te maken 
op bestaande waterleidingen, en als dit mogelijk is, 
welke meerkosten dit met zich brengt. 

opgenomen in de zakelijk recht overeenkomst (ZRO). Indien 
de indiener bij werkzaamheden aan de waterleiding door de 
ligging van de hoogspanningskabel extra kosten moet ma-
ken, zal TenneT deze meerkosten vergoeden. Dit zal tijdens 
de ZRO gesprekken meegenomen worden. 

- Indien risico-mitigerende maatregelen tijdens de uitvoering 
noodzakelijk zijn, zullen indiener en TenneT hierover over-
leggen en zullen de eisen meegenomen worden voor de 
aanleg van de kabels. Deze kosten komen voor rekening van 
TenneT.  

- De rapportage betreffende EMC is opgeleverd aan indiener. 
Hierover wordt met indiener nader afgestemd. Als bij het 
maken van een nieuwe aansluiting op het drinkwatersys-
teem binnen de belemmeringszone van de kabel gewerkt 
gaat worden, zal er afstemming met TenneT plaats moeten 
vinden. Dit zal in de zakelijk recht overeenkomst worden 
omschreven. 

20 e. De inductieve en thermische beïnvloeding vanwege het 
project op bestaande waterleidingen is bij de bepaling 
van het tracé betrokken. Uitgangspunt is dat bij een tra-
cékeuze de afstand tussen bestaande leidingen en de 
nieuwe verbinding zodanig moet zijn dat elektrische beïn-
vloeding zonder extra voorzieningen binnen het aan-
vaardbare blijft. Dit uitgangspunt is niet gehanteerd bij 
de tracékeuze.  

Bij de bepaling van het tracé is zoveel als mogelijk rekening ge-
houden met de beschermingszones van bestaande onder-
grondse infrastructuur (zoals waterleidingen) en de bescher-
mingszones van de door dit project te realiseren ondergrondse 
kabelverbinding. In de kabel- en leidingenstrook rond het Sloe-
gebied is, vanwege allerhande ondergrondse infrastructuur, niet 
altijd voldoende ruimte beschikbaar om overlappende bescher-
mingszones overal te kunnen vermijden. Over de te hanteren af-
standen ten opzichte van de waterleidingen van indiener is in 
een eerdere fase van dit project contact geweest met indiener. 
Met betrekking tot mogelijke beïnvloeding worden diverse stu-
dies uitgevoerd. Zie ook 20 f.  

Geen aanpassing(en) 

20 f. De rapportage ‘Beïnvloedingsstudie landtracé kabelver-
binding IJmuiden Ver Alpha EMC- stappen 1 t/m 4’ is on-

Zie 7 b Geen aanpassing(en) 
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volledig. De gevolgen van de realisatie van de kabelver-
binding voor de waterleidingen (inductieve en thermi-
sche beïnvloeding) zijn niet inzichtelijk. Besluitvorming 
over het project is daardoor prematuur. 

21) Zienswijze 202200188   

21 a. Indiener maakt ook bezwaar tegen Extra Verbinding Sloe-
gebied 

Zie 19a. Geen aanpassing(en) 

21 b. Indiener betreurt dat de online gepubliceerde stukken 
zeer summier en uiterst onvolledig zijn. Om deze reden 
behoudt indiener zich het recht voor haar zienswijze aan 
te vullen. 

Zie 19 b. 
 

Geen aanpassing(en) 

21 c. Het tracé wordt omschreven als een ondergronds tracé. 
Het plan bevat afbeeldingen van een bovengronds hoog-
spanningsnetwerk. Pas als dit verduidelijkt is, kan indie-
ner de impact van het project beoordelen. 

zie 19 c. Geen aanpassing(en) 

21 d. Aansluiting van IJmuiden Ver Alpha op het bestaande 
380kV hoogspanningsstation is niet mogelijk omdat daar 
geen capaciteit meer is. De locatie van de bouw van een 
nieuw hoogspanningsstation en de koppeling daarvan 
aan het landelijk netwerk is niet vermeld.  

Zie 19 d. 
 

Geen aanpassing(en) 

21 e. De gevolgen van het plan op gronden, terreinen en be-
drijfsvoering van indiener kan op basis van de beschik-
bare documenten niet worden ingeschat. Indiener maakt 
kenbaar dat alle schade die zij mocht leiden op initiatief-
nemers verhaald zal worden. 

Zie 19 e. 
In de voorbereidingsfase van het project is met alle grondeige-
naren en grondgebruikers waar het project raakvlak mee heeft 
contact gezocht en heeft er afstemming plaatsgevonden. 
 

Geen aanpassing(en) 

21 f. Het tracé is gelegen dichtbij de bestaande kerncentrale 
en het zoekgebied voor één of meerdere kerncentrales. 
In het plan is geen toets op het waarborgingsbeleid opge-
nomen, terwijl dit van groot belang is. De bouw van twee 
kerncentrales is ook onderdeel van het regeerakkoord. 

Zie 19 f. Geen aanpassing(en) 
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21 g. TenneT heeft met de boringen geen rekening gehouden 
met grondwaterstanden, waardoor gevaar voor terreinen 
en gebouwen ontstaat. 

Zie 19 g. Geen aanpassing(en) 

21 h. TenneT heeft geen rekening gehouden met grondbalans. Zie 19 h. Geen aanpassing(en) 

21 i. De verstrekte informatie en procesgang zijn niet volledig, 
niet duidelijk en te weinig gedetailleerd. De gevolgen en 
calculatie van deze gevolgen de voor indiener zijn nog 
niet te bepalen in deze inspraakperiode. 

Zie 19 b. Geen aanpassing(en) 

21 j. Het doel van wind op zee is ontzien van bebouwing op 
land: het tracé neemt een onevenredig groot deel van 
bebouwd landoppervlakte in beslag. 

Zie 19 j.  Geen aanpassing(en) 

21 k. Schade aan terreinen en bedrijfsvoering van indiener 
wordt feitelijk niet beperkt. 

Zie 19 k. 
 

Geen aanpassing(en) 

21 l. De geplande hoogspanningslijnen komen boven een ge-
pland te bouwen kantoorpand. 

Zie 19 l. 
 
 

Geen aanpassing(en) 

21 m. Door het project ontstaat schade aan partijen met een 
opstalrecht, bestaande uit windafvang van huidige turbi-
nes Sloehaven, beperking om hogere turbines te bouwen 
in Sloehaven en energieopwekking met zonnepanelen 
wordt geblokkeerd. 

De kabelverbinding wordt ondergronds gerealiseerd en vormt 
daarmee geen belemmering voor windafvang, beperking van de 
hoogte van turbines of blokkering van zonnepanelen. De aan-
passing van het bestaande hoogspanningsstation wordt gereali-
seerd binnen de bestaande planologische mogelijkheden en 
heeft ook geen van de genoemde effecten tot gevolg. Voor de 
locatie van het converterstation geldt dat de planologische mo-
gelijkheid voor één nog te realiseren windturbine wordt wegbe-
stemd. Dit is in goede afstemming met de rechthebbenden 
overeengekomen. Door de bouw van het converterstation 
treedt er geen beperking van windvang of schaduwwerking op: 
de bouwhoogte (maximaal 25m hoog) en de ligging is zodanig 
dat deze effecten zich niet voordoen. 

Geen aanpassing(en) 

21 n. Indiener spreekt zorg uit over de communicatie en af-
stemming met TenneT. 
 

Zie 19 m. Geen aanpassing(en) 
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22) Zienswijze 202200192   

22 a. Indiener, gemeente Middelburg, heeft samen met de an-
dere wegbeheerders in het gebied ‘Veerse Meer Zuid’ 
(provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen en de 
gemeenten Middelburg, Goes en Borsele) een gebieds-
ontsluitingsvisie opgesteld. 

Ter kennisgeving aangenomen. De gebiedsontsluitingsvisie is 
opgenomen in de beschrijving van en toetsing aan het vige-
rende beleid. 

Geen aanpassing(en) 

22 b. Eind 2021 is het verkeerskundig deel van deze visie afge-
rond, met drie ontsluitingsvarianten op structuurniveau 
voor een robuuste ontsluiting van het gebied. Na een 
analyse van de omgevingseffecten van deze varianten, is 
besluitvorming gepland voor medio 2022. 

Ter kennisgeving aangenomen. Geen aanpassing(en) 

22 c. De variant die als meest kansrijk wordt beschouwd, kruist 
op drie locaties het kabeltracé. De andere twee varianten 
hebben geen raakvlak met het project. Conflicten kunnen 
ontstaan als gevolg van beperkte diepteligging van de 
hoogspanningskabels op de locaties waar de kabels in 
een open ontgraving worden aangelegd. Indiener heeft 
de mogelijke conflictlocaties op tekening geduid. 

In overleg met indiener is een oplossing gezocht voor de moge-
lijke conflictsituaties. Bij nader inzien bleek er geen conflictsitua-
tie te bestaan ter hoogte van de Calandweg/Oranjeplaatweg. 
Zuidelijker ter plaatse van de Muidenweg is de mogelijke con-
flictsituatie opgelost door de daargelegen boring te verlengen. 
Hierdoor liggen de kabels van het Net op zee IJmuiden Ver 
Alpha voldoende diep en wordt een conflictsituatie vermeden. 
Deze aanpassing is weergegeven op de verbeelding van het defi-
nitieve inpassingsplan. Zie ook 16h. 

Aanpassing (zie bij 
16h) 

22 d. Indiener heeft het vooroverleg en de afstemming als 
prettig ervaren. Voor de gezamenlijke wegbeheerders is 
het van belang dat de realiseerbaarheid van de ontwik-
kelde ontsluitingsvariant niet in gevaar komt door ingrij-
pende eisen en randvoorwaarden die gesteld worden 
vanuit het kabeltracé. 

Zie 22 c. Door het verlengen van de boring wordt tegemoetge-
komen aan dit belang van de wegbeheerders. 

Geen aanpassing(en) 

22 e. Indiener verzoekt om ter plaatse van de genoemde loca-
ties te borgen dat de aanlegdiepte voldoende is om con-
flictsituaties te voorkomen. 

Zie 22 c en d. Geen aanpassing(en) 

22 f. Indiener verzoekt om aanpassing van artikel 4.4.1 van de 
planregels, door op te nemen dat het aanlegverbod niet 

Met de voorgestelde aanpassing (zie 22 c en d) wordt dit op een 
andere wijze ondervangen.  

Geen aanpassing(en) 
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geldt voor de aanleg van de ontsluiting van het voor-
keurstracé. 

22 g. Als alternatief voor de voorgestelde aanpassing van arti-
kel 4.4.1 wordt verzocht om in artikel 9.2 expliciet op te 
nemen dat gemeenteraden bevoegd zijn om een bestem-
mingsplan vast te stellen voor het voorkeurstracé. 

Met de voorgestelde aanpassing (zie 22 c en d) wordt dit op een 
andere wijze ondervangen.  

Geen aanpassing(en) 

23) Zienswijze 202200194   

23 a. Indiener is exploitant en beheerder van de kerncentrale. 
Indiener spreekt zorg uit over de gevolgen van het pro-
ject op de nucleaire veiligheid van de bestaande kerncen-
trale, en de gevolgen voor de stabiliteit en capaciteit van 
het elektriciteitsnet, en daarmee op de bedrijfsvoering. 

De zorgen van de exploitant en beheerder van de kerncentrale 
aangaande de nucleaire veiligheid zijn bekend. TenneT heeft 
daarom met indiener een werksessie georganiseerd waarin de 
mogelijke risico’s en aandachtspunten ten aanzien van nucleaire 
veiligheid gezamenlijk in kaart zijn gebracht. De conclusie van 
deze gezamenlijke werksessie was dat de aanleg van het Net op 
zee IJmuiden Ver Alpha geen risico vormt voor de nucleaire vei-
ligheid. De geïnventariseerde aandachtspunten zijn allemaal van 
toepasselijke maatregelen voorzien. 
 
Ook hebben er een aantal overleggen plaatsgevonden tussen 
TenneT en indiener met als onderwerp de stabiliteit en capaci-
teit van het elektriciteitsnet. 

Geen aanpassing(en) 

23 b. In het kader van zorgvuldige besluitvorming moet alsnog 
rekening worden gehouden met het inmiddels gesloten 
Coalitieakkoord rondom de bouw van twee nieuwe kern-
centrales. Borssele is kansrijk als vestigingsplaats: de aan-
landing van wind op zee in Borssele kan de bouw van 
nieuwe kerncentrales bemoeilijken of belemmeren. 

Zie 21 f. Geen aanpassing(en) 

23 c. Indiener geeft aan dat een beslissing over aanlanding van 
wind op zee in Borssele pas genomen kan worden, als on-
derzoek is gedaan naar de inpassing van de toekomstige 
kerncentrales.  

Zie 21 f. Toevoeging daaraan is dat de besluitvorming over Ver-

kenning aanlanding van Wind op zee 2030 in tijd niet gekop-

peld is aan besluitvorming over nieuwe kerncentrales. Derhalve 
hebben deze trajecten dus geen afhankelijkheid.  

Geen aanpassing(en) 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/verkenning-aanlanding-wind-op-zee-vawoz
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/verkenning-aanlanding-wind-op-zee-vawoz
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23 d. De koppeling aan het landelijke hoogspanningsnet IJmui-
den Ver Alpha moet binnen de wettelijke eisen met be-
trekking tot veiligheid, betrouwbaarheid en leveringsze-
kerheid uitgevoerd worden. Indiener verzoekt om vooraf-
gaand onderzoek naar deze aspecten; uit de eerdere aan-
sluiting van Wind op Zee Borssele is een negatieve in-
vloed op de stabiliteit van het netwerk geconstateerd. 

De aansluiting van Net op Zee Borssele betreft een AC-aanslui-
ting van een groot verkabeld offshore systeem op het landelijk 
net. Studies hebben uitgewezen dat bij deze AC-aansluiting on-
der specifieke bedrijfscondities er een risico ontstond op transi-
ente overspanningen. Om dit risico te mitigeren is een (re-dun-
dant) filter geïnstalleerd. De aansluiting van het Net op zee IJ-
muiden Ver Alpha betreft een HVDC-aansluiting, waarbij de off-
shore aansluiting en het onshore AC-systeem via een DC/AC 
converter ont- cq. gekoppeld zijn. Uiteraard dienen studies uit-
gevoerd worden naar de interactie tussen beide systemen, zie 
ook punt h. 

Geen aanpassing(en) 

23 e. Indiener wijst er op dat door schaarste aan transportca-
paciteit op het Zeeuwse en West-Brabantse hoogspan-
ningsnet kunnen mogelijk congesties ontstaan. Dit leidt 
tot mogelijke beperking van draaiuren van de kerncen-
trale en een zwaardere belasting van de aandrijving van 
de regelstaven van de kerncentrale. 

De analyses voor het Investeringsplan 2022 houden rekening 
met een groei van offshore wind in Borssele inclusief project 
Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Met de realisatie van het project 
Zuid-West 380kV-West (verdubbeling van de capaciteit van de 
bestaande hoogspannings-verbinding Borssele-Rilland) is er naar 
verwachting geen transportknelpunt meer op deze verbinding. 
Met de verhoging van de transportcapaciteit op de verbinding 
Rilland-Geertruidenberg naar 2 x 2635 MVA en project Zuid-
West 380kV-Oost (nieuwe verbinding Rilland-Tilburg) worden 
ook de transportknelpunten in West-Brabant opgelost. 

Geen aanpassing(en) 

23 f. In overleg met TenneT heeft een eerste afstemming 
plaatsgevonden over het waarborgen van de stabiliteit en 
capaciteit tijdens de realisatie van IJmuiden Ver Alpha. 
Vervolgafspraken zijn noodzakelijk. Indiener verzoekt om 
dit in te plannen, omdat de besluitvorming in een cruci-
ale fase komt. 

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen TenneT en indiener. 
TenneT draagt zorg voor vervolg hierop. 
 

Geen aanpassing(en) 

23 g. Het positieve effect van het gebruik van gelijkstroom via 
het converterstation op de stabiliteit van het netwerk is 
een aanname, die onderbouwd moet worden. Dit aspect 
van is van doorslaggevend belang, gelet op de wettelijke 

De gelijkstroom (HVDC: High Voltage Direct Current) uit de off-
shore aansluiting vereist een omzetting (middels een converter) 
naar wisselstroom (AC) om aansluiting op het landelijk net mo-
gelijk te maken. Indien gespecificeerd biedt de vermogenselek-

Geen aanpassing(en) 
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verplichtingen (artikel 16 Elektriciteitswet, lid 1 sub b en 
d, lid 2 sub d en sub n, lid 10) 

tronica in deze converter de mogelijkheid om naast de omzet-
ting van gelijk- naar wisselstroom, bijvoorbeeld ook blind-
stroomcompensatie, synthetische inertie of een specifieke filter-
werking te kunnen realiseren. 

23 h. De nieuwe HVDC-aansluitcode verplicht tot studies om 
aan te tonen dat er geen negatieve interactie ontstaat 
met de omgeving. Deze studies zijn, voor zover indiener 
kan nagaan, niet uitgevoerd. Om het project door te la-
ten gaan, moet aan deze verplichting voldaan zijn. 

De studies die verplicht zijn onder de HVDC-aansluitcode zullen 
nog worden uitgevoerd. Het uitvoeren van deze studies is op dit 
moment in de tijd nog niet mogelijk, aangezien de aanbesteding 
voor de leverancier van de HVDC-apparatuur nog loopt en een 
deel van deze studies pas uitgevoerd kunnen worden zodra de 
apparatuur geïnstalleerd is en getest wordt. Zodra de leveran-
cier gecontracteerd is, zullen de studies (mede door de leveran-
cier) in gang worden gezet. Hierbij dient aangetoond te worden 
dat er geen negatieve interactie ontstaat met in de omgeving 
gelegen productiefaciliteiten. Mochten de studies daar aanlei-
ding toe geven, dan zijn er voldoende maatregelen mogelijk om 
enige vorm van interactie te mitigeren. 

Geen aanpassing(en) 

23 i. Uit de stukken volgt dat op de voorgenomen locatie van 
het converterstation en het kabeltracé naar het 380kV-
station wordt aangemerkt als verdacht gebied voor de 
aanwezigheid van niet gesprongen conventionele explo-
sieven. Indiener merkt op dat met het oog op de nucle-
aire veiligheid door een deskundige veiligheidscontouren 
rondom eventueel aanwezige niet gesprongen explosie-
ven vastgesteld moeten worden. 

Uit vooronderzoek is inderdaad gebleken dat de 380kV kabels in 
explosieven verdacht gebied liggen. Voor grondroerende activi-
teiten dient de civiele aannemer die de werkzaamheden uit zal 
gaan voeren een erkend bedrijf in te schakelen die CS-OOO ge-
certificeerd is. Dit bedrijf dient de werkzaamheden te beoorde-
len middels een gedetailleerde risicoanalyse voor vrijgave werk-
zaamheden. Uitkomst uit de risicoanalyse kan ook zijn dat voor 
de uitvoeringswerkzaamheden eerst detectiewerkzaamheden 
dienen plaats te vinden, alvorens de locatie kan worden vrijge-
geven. 

Geen aanpassing(en) 

23 j. Indiener geeft bij de huidige omstandigheden geen me-
dewerking of toestemming voor het aanbrengen van het 
kabeltracé onder haar gronden. 

De studies die verplicht zijn onder de HVDC-aansluitcode zullen 
nog worden uitgevoerd. Het uitvoeren van deze studies is op dit 
moment in de tijd nog niet mogelijk, aangezien de aanbesteding 
voor de leverancier van de HVDC-apparatuur nog loopt en een 
deel van deze studies pas uitgevoerd kunnen worden na de de-

Geen aanpassing(en) 
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tailspecificatie van de apparatuur. Zodra de leverancier gecon-
tracteerd is, zullen de studies (mede door de leverancier) in 
gang worden gezet. Hierbij dient aangetoond te worden dat er 
geen negatieve interactie ontstaat met in de omgeving gelegen 
productiefaciliteiten. 

24) Zienswijze 202200198   

24 a. Indiener exploiteert een strandpaviljoen op de locatie 
tussen de boorlijn van de kruisingen van het kabeltracé 
met de Veerse Gatdam en de toerit van het werkterrein 
Veerse Gatdam. De situering is met afbeeldingen geduid. 

Voor kennisgeving aangenomen. Met de indiener heeft in de 
voorbereiding van de besluitvorming afstemming plaatsgevon-
den.  

Geen aanpassing(en) 

24 b.  Voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van de werk-
zaamheden bij de Veerse Gatdam zal de exploitatie vrij-
wel onmogelijk worden. Dit betekent een gigantisch om-
zetverlies. 

Tijdens de uitvoering van en voorafgaand aan de werkzaamhe-
den wordt zoveel als redelijkerwijs haalbaar is rekening gehou-
den met de bereikbaarheid en de exploitatie van het strandpa-
viljoen. Hierover worden voorafgaand aan de uitvoering maat-
werkafspraken gemaakt, door bijvoorbeeld (een deel van) de 
werkzaamheden buiten het (hoog-) seizoen van het strandpavil-
joen te laten plaatsvinden. 
Indien door een beperkte bereikbaarheid of andere redenen de 
exploitatie tijdens de uitvoering wordt belemmerd, is het scha-
debeleid van TenneT van toepassing. Hiervoor wordt verwezen 
naar paragraaf 7.3 van de toelichting bij het inpassingsplan. 

Geen aanpassing(en) 

25) Zienswijze 202200199   

25 a. De zoetwaterlenzen in de landbouwgronden zijn van cru-
ciaal belang voor de bedrijfsvoering van indiener. Bescha-
diging van de zoetwaterlenzen dient voorkomen te wor-
den. De kabels moeten om deze reden aan de westzijde 
van de ‘zeedijk van de Jacobspolder’ worden aangelegd, 
of eventueel in de genoemde dijk. 

 Zie reactie 5 b. Geen aanpassing(en) 

25 b. Ook bij bestaande water-onttrekkingspunten dient ui-
terst zorgvuldig gewerkt te worden. Eventuele schade is 
voor rekening van de eigenaar van de kabels. 

De werkzaamheden worden zorgvuldig voorbereid, om het ri-
sico op schade tot een minimum te beperken. Zie onder 5 a en 8 
b. 

Geen aanpassing(en) 
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25 c. Indiener verzoekt om onderzoek naar de mogelijkheid de 
kabels in de dijk te leggen, in samenwerking met Water-
schap Scheldestromen en eventueel eigenaren en reke-
ning houdend met de waterkerende functie. Indiener 
noemt het lokale draagvlak voor deze optie. 

De mogelijkheid om de hoogspanningsverbinding in de dijk aan 
te leggen is in de afweging over de passage van de Sloekreek be-
trokken. De standpunten van grondeigenaren en grondgebrui-
kers in dit gebied zijn bekend. Voor de passage van de Sloekreek 
is, na zorgvuldige afweging en overleg, niet gekozen voor een 
ligging in de dijk. Zie reactie 5 b en 16 b. 

Geen aanpassing(en) 

25 d. Indiener verzoekt om gedegen onderzoek naar de optie 
de kabels onder de Sloekreek door, bijvoorbeeld door 
middel van een boring. Dit beperkt het risico van schade 
aan zoetwaterlenzen en verdeeld de lasten tussen grond-
gebruikers en waterschap. Indiener noemt het lokale 
draagvlak voor deze optie. 

 Zie reactie 25 c. Geen aanpassing(en) 

25 e. Doorsnijding van landbouwgronden verstoord het bo-
demprofiel, wat niet 100% hersteld kan worden en per-
manente schade oplevert. Ruimhartige compensatie bij 
aanleg en een jaarlijkse vergoeding is noodzakelijk. 

Zie 5 f. Geen aanpassing(en) 

25 f. Ook bij extra schade of extra werkzaamheden dient een 
vergoeding ruimhartig te zijn. 

Voor schade die ontstaat door de uitvoering van de werkzaam-
heden is het schadebeleid van TenneT van toepassing. Hiervoor 
wordt verwezen naar paragraaf 7.3 van de toelichting bij het In-
passingsplan. 

Geen aanpassing(en) 

25 g. Indiener spreekt zorg uit over gezondheidsrisico’s voor 
grondgebruikers en de omgeving. 

Zie 5 e. 
 

Geen aanpassing(en) 

25 h. Aanleg van de kabels in landbouwgrond moet op zoda-
nige diepte dat drainage erboven mogelijk is. Ook moet 
de diepte voldoende zijn om een minimale aslast van 25 
ton te dragen. 

Zie 5 f. 
Het toestaan van een aslast van 25 ton is afhankelijk van de bo-
dem, het kabelbed en de specificaties van de kabel. Dit laatste 
wordt bekend op het moment dat TenneT de kabel gaat bestel-
len. In onze algemene bepalingen en overeenkomsten is stan-
daard een maximale aslast van 12.000 kg opgenomen. Deze 
standaard waarde gaat uit van een niet agrarische situatie waar-
bij de verbinding op maximaal 1.50m diepte ligt. In agrarische 
grond ligt de kabel op minimaal 1.80m diepte (minimale grond 
dekking bovenkant kabels). In praktijk kan de maximale aslast bij 

Geen aanpassing(en) 
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agrarisch gebruik vaak worden uitgebreid of zelfs niet van toe-
passing worden verklaard in de zakelijk recht overeenkomst als 
een rechthebbende daarom vraagt. Mocht er noodzaak zijn dat 
de maximum aslast boven de kabel wel van toepassing blijft en 
niet voldoende verhoogd kan worden dan worden er andere op-
lossingen gezocht zodat het normale gebruik van de grond 
voortgezet kan worden. Denk bijvoorbeeld aan extra mantelbui-
zen, de kabel dieper leggen of een overkluizing maken. De aslast 
die op het moment van ondertekenen in de ZRO wordt vastge-
legd is een toetsmoment. Indien daar bij toekomstige ontwikke-
lingen in de landbouw opnieuw van afgeweken moet worden 
dan dient de beheer afdeling van TenneT hier schriftelijke toe-
stemming voor af te geven. Hier in wordt een nieuwe maximale 
aslast afgesproken die voor onbepaalde tijd geldt. Wel zal 
vooraf wederom getoetst worden of de gewenste maximale as-
last geen gevaar voor de verbinding oplevert of dat er andere 
maatregelen nodig zijn.  

25 i. Indiener verzoekt om een geperforeerde afdekplaat bo-
ven de kabels, in plaats van een dichte afdekplaat. 

Een geperforeerde afdekplaat wordt op dit moment niet toege-
past binnen kabelprojecten van TenneT. De nut en noodzaak 
van een afdekplaat is met name dat deze de krachten kan op-
vangen indien er onvoorzien graafwerkzaamheden boven het 
tracé worden uitgevoerd. De dichte afdekplaten zijn hier tegen 
bestand. Er dient onderzocht te worden of er geperforeerde af-
dekplaten zijn die deze proeven doorstaan, alvorens dit kan 
worden toegestaan boven de hoogspanningskabels. 

Geen aanpassing(en) 

25 j. Indiener vraagt om garantie op een ongestoorde werking 
van gebruikte en toekomstige systemen in de precisie-
landbouw, met het oog op mogelijke verstoring door 
straling, magnetische velden en mogelijk meerdere facto-
ren. 

Zie 5 g. Geen aanpassing(en) 

25 k. Genoemde bezwaren kunnen geminimaliseerd worden 
door het gehele tracé te boren. 

Zie 13 e. Geen aanpassing(en) 
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Nr. Zienswijze  Antwoord Doorwerking Besluiten 

26) Zienswijze 202200203   

26 a. Indiener is onaangenaam verrast door de gemaakte 
keuze voor de passage van de Sloekreek: Sloekreek West 
met een klein gedeelte aan de oostzijde van de Zeedijk 
van de Jacobapolder. Een keuze voor de variant 
Sloekreek Oost Dijk ligt meer voor de hand. De variant 
Oost Dijk heeft draagvlak onder grondeigenaren en – ge-
bruikers en de dijk maakt geen onderdeel uit van het stel-
sel van primaire en regionale waterkeringen. 

 Zie reactie 5 b. Geen aanpassing(en) 

26 b. De motivatie van de gemaakte keuze is niet af te leiden 
uit de Toelichting. De adviezen waarnaar wordt verwezen 
zijn niet beschikbaar gesteld bij de gepubliceerde stuk-
ken. 

In een Bestuurlijk Overleg van 3 november 2021 zijn de stand-

punten van provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en 
de gemeente Borsele uitgewisseld, de besluitenlijst van dit 

overleg is openbaar gemaakt op Net op zee - IJmuiden Ver 
Alpha | RVO.nl | Rijksdienst en in het ontwerp inpassingsplan 
wordt aan dit overleg gerefereerd.  
 
Het advies van de provincie Zeeland was al eerder verwoord in 
hun vooroverlegreactie, deze is samengevat in de nota van ant-
woord die als bijlage 12 bij het ontwerp inpassingsplan is ge-
voegd en ook meegenomen in de afwegingsnotitie van TenneT 
(bijlage 3b bij het ontwerp inpassingsplan). Het advies van het 
Waterschap Scheldestromen is na het Bestuurlijk Overleg onder 
andere schriftelijk onderbouwd in de door hen ingediende 
zienswijze 202200180 (nummer 16 in deze nota van antwoord).  

Geen aanpassing(en) 

26 c. De keuze voor de variant Sloekreek West is alleen te ver-
antwoorden als voor Extra Verbinding Sloegebied de vari-
ant Sloekreek Oost Dijk wordt gekozen, en niet voor 
Sloekreek Oost Polder. Dit vanwege de ligging van zoet-
watervoorkomens in de landbouwgronden ten oosten 
van de Zeedijk van de Jacobapolder. In dit plan zou pas-
sage van Sloekreek dan volledig aan de westzijde gepro-
jecteerd moeten worden. 

Voor het tracé van Net op zee Nederwiek 1 wordt een separate 
afweging gemaakt, die rekening houdt met de ligging van de on-
derhavige kabelverbinding.  

Geen aanpassing(en) 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha
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Nr. Zienswijze  Antwoord Doorwerking Besluiten 

26 d. Indiener, gemeente Borsele, heeft samen met de andere 
wegbeheerders in het gebied ‘Veerse Meer Zuid’ (provin-
cie Zeeland, waterschap Scheldestromen en de gemeen-
ten Middelburg, Goes en Borsele) een gebiedsontslui-
tingsvisie opgesteld. 

Ter kennisgeving aangenomen. De gebiedsontsluitingsvisie is 
opgenomen in de beschrijving van en toetsing aan het vige-
rende beleid. 

Geen aanpassing(en) 

26 e. Eind 2021 is het verkeerskundig deel van deze visie afge-
rond, met drie ontsluitingsvarianten op structuurniveau 
voor een robuuste ontsluiting van het gebied. Na een 
analyse van de omgevingseffecten van deze varianten, is 
besluitvorming gepland voor medio 2022. 

Zie 26 d. Geen aanpassing(en) 

26 f. De variant die als meest kansrijk wordt beschouwd, kruist 
op drie locaties het kabeltracé. Conflicten kunnen ont-
staan als gevolg van beperkte diepteligging van de hoog-
spanningskabels op de locaties waar de kabels in een 
open ontgraving worden aangelegd. Indiener heeft de 
mogelijke conflictlocaties op tekening geduid. 

In overleg met indiener is een oplossing gezocht voor de moge-
lijke conflictsituaties. Bij nader inzien bleek er geen conflictsitua-
tie te bestaan ter hoogte van de Calandweg/Oranjeplaatweg. 
Zuidelijker ter plaatse van de Muidenweg is de mogelijke con-
flictsituatie opgelost door de daargelegen boring te verlengen. 
Hierdoor liggen de kabels van het Net op zee IJmuiden Ver 
Alpha voldoende diep en wordt een conflictsituatie vermeden. 
Deze aanpassing is weergegeven op de Verbeelding van het de-
finitieve inpassingsplan. 

Aanpassing (zie bij 
16h) 

26 g. Voor de gezamenlijke wegbeheerders is het van belang 
dat de realiseerbaarheid van de ontwikkelde ontsluitings-
variant niet in gevaar komt door ingrijpende eisen en 
randvoorwaarden die gesteld worden vanuit het kabel-
tracé. 

Zie 26 f. Door het verlengen van de boring wordt tegemoetgeko-
men aan dit belang van de wegbeheerders. 

Geen aanpassing(en) 

26 h. Indiener verzoekt om te inpassingsplan zo te verwoorden 
dat het nieuwe kabeltracé op zodanige wijze en op vol-
doende diepte wordt aangebracht dat daarmee de reali-
seerbaarheid van de kansrijke variant wordt geborgd c.q. 
niet op voorhand onmogelijk wordt gemaakt. 

Zie 26 g. Geen aanpassing(en) 

27) Zienswijze 202200205   

27 a. Indiener stemt in met het ontwerp-inpassingsplan. Ter kennisgeving aangenomen. Geen aanpassing(en) 
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2. Toetsingsadvies Commissie m.e.r. 

 
De Commissie MER heeft beoordeeld dat het MER in algemene zin van goede kwaliteit is. Het is goed leesbaar milieueffectrapport waarin de meeste milieueffecten volledig 
zijn beschreven. In het rapport ontbreekt op enkele punten nog informatie over natuur en archeologie.  
 
Voor het natuurgebied Manteling en Walcheren is nog informatie nodig over maatregelen om de extra stikstof tijdens de aanleg zo veel mogelijk te voorkomen. Ook is nog 
onduidelijk hoe eventuele schade aan het natuurnetwerk Zeeland wordt gecompenseerd. 
Er is nog geen compleet overzicht van de archeologische resten in de zeebodem en op land. Ook is nog onduidelijk of het mogelijk is om waardevolle scheeps- en vliegtuig-
wrakken en resten van het verdronken dorp Tewijk op de oorspronkelijke plaats te behouden. 
De Commissie adviseert om het milieueffectrapport eerst aan te vullen met deze informatie en daarna pas een besluit te nemen over het inpassingsplan en de vergunnin-
gen voor de kabelroute. 
 
Op basis van bovenstaande advies is besloten om aanvullende informatie op te nemen in een Addendum op het MER. Dit Addendum3 is als bijlage bij deze Nota opgeno-
men. In het Addendum is ingegaan op de punten uit het advies van de Commissie: Sabellaria-riffen, Natuur op land en compensatie, stikstof, archeologie en cumulatieve 
effecten wijzigingen aanlegvolgorde voor natuur op zee en archeologie op zee. De aanvullende informatie is geen aanleiding tot aanpassing of aanvulling van de ontwerpbe-
sluiten of het ontwerp-inpassingsplan. 
 
In het Addendum wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op detailwijzigingen in het voorkeursalternatief en de effecten hiervan. Deze informatie heeft betrekking op de keuze die is 
gemaakt voor de passage van de Sloekreek, die is verwerkt in het inpassingsplan. Voor het overige zijn er op basis van deze informatie geen aanpassingen in de ontwerpbe-
sluiten. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op nieuwe kennis die beschikbaar is voor het aspect vertroebeling op zee. Op basis van deze nieuwe kennis wordt geconcludeerd dat 
de eerder beschikbare inzichten niet veranderen en er geen gevolgen zijn voor de ontwerpbesluiten of het ontwerp-inpassingsplan. Tot slot is in hoofdstuk 5 van het Ad-
dendum een overzicht opgenomen van beleidswijzigingen sinds de publicatie van de ontwerpbesluiten. Ook hieruit komen geen wijzigingen voort. 
  

                                                           
 
3 Net op zee IJmuiden Ver Alpha, Addendum MER dd 12 mei 2022 
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3. Ambtshalve wijzigingen 

 
Naar aanleiding van verdere technische uitwerking van het project en overleg met diverse bestuursorganen en omgevingspartijen (waaronder grondeigenaren en grondge-
bruikers)  is een aantal nieuwe inzichten ontstaan. Deze zijn als ambtshalve wijzigingen opgenomen. Onderstaand zijn de inhoudelijke wijzigingen per besluit weergegeven. 
Daarnaast hebben redactionele wijzigingen plaatsgevonden.  
 
Inpassingsplan Net op zee IJmuiden Ver Alpha 
Er zijn incidentele taal- en spelfouten gecorrigeerd. Daarnaast is de toelichting bij het inpassingsplan geactualiseerd voor wat betreft de procedure. Op gedetailleerd niveau 
is sprake van tracéaanpassingen, deze zijn in de verbeelding verwerkt. Voor de overige ambtshalve wijzigingen wordt verwezen naar de bijlage bij het vaststellingsbesluit. 
 
Waterwetvergunning (offshore) 
Er is een wijziging over de wijze waarop afvloeiend hemelwater van het platform wordt gemonitord. Het Platform Design Report (bijlage 6 bij de vergunningaanvraag) is 
hierop aangepast. Daarnaast zijn er detailwijzigingen in de tekeningen en de Route Position List aangebracht. Ook deze bijlagen (tekeningen – bijlage 5 en Route Position 
List – bijlage 13) bij de aanvraag zijn vervangen. 
 
Waterwetvergunning (onshore) 

De aanpassingen in de boringen in verband met de passage van de Sloekreek en het passeren van infrastructuur zijn aangepast in deze vergunningaanvraag 
en de vergunning. 
 
Vergunning Wet Natuurbescherming 
Uit aanvullende onderzoeken naar vertroebeling blijkt dat de worstcase uitgangspunten kunnen worden aangepast. Het aandeel bodemmateriaal dat ver-
troebeling veroorzaakt is op het tracé significant kleiner dan eerder werd aangenomen. Dit houdt in dat de omvang van het gebied dat een relevante mate 
van vertroebeling ondervindt ook significant kleiner is. De nieuwe vertroebelingsstudie en effectbeoordeling zijn opgenomen in het Addendum MER Net op 
zee IJmuiden Ver Alpha. Voorschrift 27 uit de ontwerpvergunning (hierin werd een minimale periode van 4 maanden tussen de aanleg van Net op zee IJmui-
den Ver Alpha en Net op zee IJmuiden Ver Beta voorgeschreven) wordt geschrapt. 
 
Verder zijn nieuwe AERIUS-berekening gedaan voor de gebruiksfase, omdat er in januari 2022 een actualisatie van het rekeninstrument AERIUS Calculator 
heeft plaatsgevonden. De uitkomsten laten geen significante stikstofdepositie zien. De nieuwe rekenresultaten vervangen de eerdere berekeningen bij de 
aanvraag. 
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1 Inleiding 

TenneT realiseert het Net op zee IJmuiden Ver Alpha en het Net op zee IJmuiden Ver Beta voor het 

ontsluiten van de opgewekte energie uit windenergiegebied IJmuiden Ver. Door middel van 

tweemaal een 2 GW gelijkstroomverbinding wordt de energie aangesloten in respectievelijk het 

Sloegebied (Alpha) en op de Tweede Maasvlakte (Beta). Voor zowel het Net op zee IJmuiden Ver 

Alpha als het Net op zee IJmuiden Ver Beta is een MER opgesteld.  

 

Het ontwerp inpassingsplan en de ontwerpbesluiten van het Net op zee IJmuiden Ver Alpha1 zijn in 

januari 2022 gepubliceerd. Het MER is daarbij ter inzage gelegd als bijlage en tevens voor advies 

voorgelegd aan de Commissie voor de m.e.r. (verder de Commissie genoemd). Op 16 maart 2022 

heeft de Commissie advies gegeven2. In haar advies beveelt de Commissie aan informatie toe te 

voegen ten behoeve van de besluitvorming.  

 

Naar aanleiding van de publicatie van de ontwerpbesluiten zijn diverse zienswijzen binnengekomen, 

en zijn er enkele (technische) wijzigingen doorgevoerd in het voornemen. Ook zijn enkele 

aanvullende onderzoeksresultaten beschikbaar gekomen.  

 

Dit document is een aanvulling op het MER van Net op zee IJmuiden Ver Alpha (Figuur 1-1) om 

aanvullende informatie beschikbaar te stellen voor de besluitvorming.  

 

Hoofdstuk 2 gaat in op de nadere informatie naar aanleiding van het advies van de Commissie m.e.r. 

In hoofdstuk 3 worden de detailwijzigingen van het voorkeursalternatief (VKA) van het voornemen 

toegelicht en de eventuele gevolgen voor de effectbeoordeling. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op 

nieuw beschikbaar gekomen onderzoeksresultaten met betrekking tot vertroebeling (aspect natuur 

op zee). Tot slot worden in hoofdstuk 5 beleidswijzigingen toegelicht die sinds de afronding van het 

MER van kracht zijn geworden. 

 

 
1 Voor ontwerpbesluiten Net op zee IJmuiden Ver Alpha, zie: https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-
energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha  
2 Advies Commissie Net op zee IJmuiden Ver Alpha: https://www.commissiemer.nl/adviezen/3390  

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha
https://www.commissiemer.nl/adviezen/3390
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Figuur 1-1 Net op zee IJmuiden Ver Alpha 

 

2 Advies Commissie m.e.r.  

2.1 Sabellaria-riffen  

 
3 

In het MER en de Passende Beoordeling is geconstateerd dat rondom de Bruine Bank Sabellaria-

riffen (zandkokerwormriffen) aanwezig kunnen zijn. Omdat zandkokerwormen zand nodig hebben 

voor de bouw van hun kokers komen ze voor op een ondergrond die bestaat uit hard substraat 

(waar de wormen kunnen aanhechten), zoals grind of rotsen, met zand in de nabije omgeving 

 
3 Ground truthing is het uitvoeren van observaties op locatie ter validatie van indirect verkregen data. 

Advies Commissie: Omdat naar verwachting niet zeker is hoe goed de Sabellaria-riffen te zien zijn in de survey 
adviseert de Commissie bij geconstateerde afwijkende structuren op de zeebodem ‘ground truthing’ (zie 
voetnoot 3) toe te passen. Ook adviseert zij bij de besluitvorming aan te geven welke ruimte er binnen de 
corridor van het voorkeurstracé aanwezig is om via tracéaanpassingen aantasting van de zandkokerwormriffen 
te voorkomen. 
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(waarmee ze kokers kunnen bouwen). De riffen kunnen echter ook worden aangetroffen in diepere 

geulen van de Noordzee aangezien deze luwer zijn en niet of minder worden beïnvloed door 

bodemvisserij. De trefkans van de wormen is laag in slibrijke gebieden. 

 

Uit een literatuurstudie (Arcadis, 2020) blijkt dat de riffen zich relatief snel herstellen omdat de soort 

een pionierssoort is. Gedeeltelijke aantasting kan binnen dagen tot weken hersteld zijn. Volgend op 

aantasting kunnen (grotendeels) lege velden na zes maanden weer als rif herkenbaar zijn. De 

doorontwikkeling tot een zo optimaal mogelijk functioneel rif inclusief biodiversiteit duurt langer 

(ordegrootte enkele jaren). Hierdoor is habitataantasting negatief (-) beoordeeld in het MER voor 

Wnb-soortenbescherming. In het MER wordt geconcludeerd dat met gericht onderzoek naar de 

aanwezigheid en locatie van de riffen, delen van het rif mogelijk ontzien kunnen worden.  

 

Surveybeelden 

Uit andere projecten en de literatuur blijkt dat het in sommige gevallen mogelijk is om 

zandkokerwormriffen te identificeren aan de hand van survey beelden. Een multibeam scan wordt 

reeds gebruikt om (archeologisch waardevolle) objecten en niet-gesprongen explosieven op te 

sporen. Dit gebeurt voorafgaand aan de aanleg van het tracé. De multibeam beelden kunnen ook 

gebruikt worden voor het bepalen van de locatie van zandkokerwormriffen op en rondom het tracé. 

Riffen geven namelijk een meer onregelmatig/ gestructureerd/ gestippeld signaal dan een 

bodemomgeving van zand (Pearce, 2008). In het kader van de zorgplicht zullen ecologen deze data 

voorafgaand aan de aanlegfase evalueren, zodat beoordeeld kan worden of vermijden van riffen op 

zand mogelijk is. Kanttekening hierbij is dat uit de praktijk blijkt dat de riffen niet altijd goed 

zichtbaar zijn. Er bestaat een kans dat het niet mogelijk is om de aanwezigheid van de riffen vast te 

stellen door het analyseren van de surveybeelden. 

 

Micro-rerouting en uitwijkmogelijkheden 

Als de locaties van de riffen kunnen worden vastgesteld, kan de route van het tracé gewijzigd 

worden binnen de aangewezen corridor. Dit heet micro-rerouting (zie Figuur 2-5 voor een 

schematische weergaven van micro-rerouting). Zo kunnen riffen worden ontweken waardoor zij niet 

worden beschadigd. Als het niet mogelijk is om de riffen te ontwijken, kan door micro-rerouting de 

schade worden beperkt. Hierbij is het belangrijk zoveel als mogelijk het middelpunt van de riffen te 

ontwijken. De groei van een rif vindt naar buiten toe plaats. Daarmee is het midden van het rif het 

oudst en heeft het langer de tijd gehad om zich te ontwikkelen. De kern van het rif bevindt zich 

hierdoor hoogstwaarschijnlijk tevens in een verder gevorderd successiestadium. Naarmate je verder 

van de kern van het rif komt, is het rif jonger en minder ontwikkeld. De kans en snelheid van herstel 

is het grootst in deze jongere delen van het rif. Het is hierdoor wenselijker om de kabel in jongere 

delen te leggen en het middelpunt van een rif te ontzien (mits ontwijken geen optie is). 

 

De multibeam scan vindt plaats over een breedte van 40 meter aan weerszijden van het beoogde 

kabeltracé. Binnen deze corridor is ruimte voor het rerouten van het kabeltracé. Door het aanpassen 

van de kabelroute binnen de corridor, kunnen belangrijke delen van het rif ontzien worden. Er is 

voldoende uitwijkmogelijkheid. Hiermee wordt aan de zorgplicht voldaan. In de ontwerp-

watervergunning en de ontwerp-Wnb-ontheffing voor het kabeltracé is in lijn met het advies van de 

Commissie reeds een ruime corridor vergund waardoor er ruimte beschikbaar is voor optimalisatie. 

 



  

Net op zee IJmuiden Ver Alpha - Addendum MER – Definitief  6 

2.2 Natuur op land en compensatie 

 
 

 
Figuur 2-1 Werkterrein met natuurbeheertype Haagbeuken en Essenbos (bron: Landschapsplan) 

 

Voor de aanleg van de kabel moet in het Natuur Netwerk Zeeland (NNZ)-gebied ten zuiden van de 

Veerse Gatdam in totaal circa 4.000 m2 beplanting worden verwijderd (Figuur 2-1). Uit de 

veldinventarisatie is gebleken dat de kwalificerende waarden van het natuurbeheertype 

Haagbeuken en Essenbos (N14.03) hier ter plekke niet voorkomt. De aanwezige vegetatie bestaat 

vooral uit duindoornstruweel. Als gevolg hiervan is er geen compensatie-opgave aangezien voor de 

omgeving van het plangebied geldt dat deze voor 90% voldoet aan de beschrijving van het 

beheertype Haagbeuken- en essenbos (N14.03). Er is geen sprake van aantasting van de 

kwalificerende waarden (gemengd Europees bos met een gelaagde boomfase en dikke dode en 

levende bomen) van het natuurbeheertype Haagbeuken- en essenbos. Gezien de kenmerken is er 

geen sprake van een compensatie-opgave, maar omdat het NNZ gebied betreft is voor het herstellen 

van de te verwijderen duindoorn wel gekeken naar het compensatiebeginsel volgens de 

omgevingsverordening Zeeland 20184. Dit beginsel bestaat uit drie stappen:  

1. Als eerst is de initiatiefnemer verplicht invulling te geven aan het voorkomen of verminderen 

van de nadelige effecten. Dit kan door landschappelijke inpassing en overige mitigerende, 

 
4 https://www.commissiemer.nl/projectdocumenten/00003876.pdf 

Advies Commissie: De Commissie adviseert in een aanvulling op het MER, voorafgaand aan de besluitvorming 
over het inpassingsplan en de vergunningen voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha, navolgbaar te onderbouwen 
of sprake is van een compensatieverplichting of niet. Presenteer in geval van een compensatieverplichting 
informatie over de locatie en wijze van compensatie. Maak aannemelijk dat de natuurcompensatie voldoet 
aan de eisen daaraan gesteld door de Provincie Zeeland. 
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verzachtende maatregelen. Aan deze eerste stap wordt voor het project Net op zee 

IJmuiden Ver Alpha invulling geven door een veldinventarisatie uit te voeren om vast te 

stellen wat er zich in het gebied bevindt, hoe dat aangetast wordt en hoe dat gemitigeerd 

kan worden. De effecten worden geminimaliseerd door enerzijds rekening te houden met de 

aanwezige natuurwaarden van het natuurgebied De Schotsman, door bij het uitwerken van 

de ligging van het kabeltracé en de boringen die daarbij horen het botanische waardevolle 

grasland te ontzien en de locatie meer naar de Veerse Gatdam in het duindoornstruweel te 

plaatsen. Anderzijds door een zo klein en efficiënt mogelijk werkterrein te kiezen. Ook wordt 

alleen grond geroerd waar ook daadwerkelijk gegraven wordt. Op de overige terreindelen 

worden geschikte rijplaten toegepast om aantasting van de bodem te voorkomen. Buiten de 

delen die niet betreden of bereden hoeven te worden, wordt dit ook nagelaten. Zo is het 

ruimtebeslag van het ontwerp en het werkgebied in gebieden die vallen onder het NNZ 

beperkt tot een minimum.  

2. De tweede stap betreft fysieke compensatie. Dit is compensatie van het areaal waarop, na 

het treffen van mitigerende maatregelen, nog nadelige effecten resteren. In het geval van 

compensatie van aangetast gebied dat onderdeel is van het Natuurnetwerk Zeeland is een 

basisinrichting vereist, waarmee de oorspronkelijke kwaliteit op termijn hersteld wordt. 

Voor dit project geldt dat ter plaatse van kwaliteitsverlies en daarmee oppervlakteverlies 

van beheertype N14.03 (Haagbeuken- en essenbos) bij de Veerse Gatdam nu voornamelijk 

sprake is van begroeiing door duindoorn en boswilg. In principe kunnen de aanwezige 

waarden na aanleg van de kabel worden hersteld naar duindoornstruweel, omdat deze 

vegetatie toegestaan is boven de kabels (niet diep wortelende soorten). Aangezien het 

natuurbeheertype haagbeuken en essenbos niet aanwezig is op de plek van de kabellegging 

is het terugplaatsen van de duindoorn na de werkzaamheden voldoende om de 

oorspronkelijke kwaliteit op termijn te herstellen.  

3. Er is voor dit project, gezien de bovenstaande twee punten, geen sprake van een plicht voor 

financiële compensatie. Dit is slechts aan de orde voor zover directe fysieke compensatie 

door de initiatiefnemer redelijkerwijs niet of slechts ten dele mogelijk is. Echter is dat in dit 

geval niet aan de orde en volstaat het herstel van de ecologische kwaliteit door middel van 

fysieke compensatie.  

 

De uitvoering van de stappen van het compensatiebeginsel zoals hierboven beschreven, is 

afgestemd met het bevoegd gezag de provincie Zeeland, en met terreineigenaren Rijkswaterstaat en 

Staatsbosbeheer. De werkterreinen en toegangsweg worden na het afronden van de 

werkzaamheden in hun oorspronkelijke staat hersteld. Hierbij is er aandacht voor het herstel van dit 

gebied boven de grond (beplanting) als ook onder de grond (hydrologische en bodemkundige 

situatie). Deze afspraak is opgenomen in het Landschapsplan welke als bijlage bij de regels van het 

Inpassingsplan is gevoegd. 

  



  

Net op zee IJmuiden Ver Alpha - Addendum MER – Definitief  8 

2.3 Stikstof 

 
 

2.3.1 Stikstofdepositie 

Introductie  

Ten gevolge van de realisatie van het Net op zee IJmuiden Ver Alpha vinden werkzaamheden plaats 

met voer- en vaartuigen en met werkinstallaties. Hierbij komen stikstofemissies (NOx-emissies) vrij. 

De verspreiding van deze emissies leidt tot depositie van stikstof, onder meer in/op Natura 2000-

gebieden met plantgemeenschappen die gevoelig zijn voor stikstof. Het betreft habitattypen en 

leefgebieden van soorten waarvoor de Natura 2000-gebieden zijn aangewezen. In het MER voor het 

Net op zee IJmuiden Ver Alpha is een berekening uitgevoerd van de stikstofuitstoot en -depositie 

met het programma AERIUS-Calculator. In de Passende Beoordeling bij het MER fase 2 zijn de 

gevolgen van de realisatie van IJmuiden Ver Alpha voor Natura 2000-gebieden beoordeeld. Dit 

betreft ook de gevolgen van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen of soorten die 

afhankelijk zijn van leefgebieden die stikstofgevoelig zijn. Bij het bepalen van stikstofemissies is door 

TenneT nagegaan welke reductie van uitstoot mogelijk is. Naar aanleiding van het advies van de 

Commissie wordt hierna ingegaan op bronmaatregelen om de uitstoot van stikstof te beperken. 
 

Bronmaatregelen  

De werkzaamheden voor het Net op zee zijn omvangrijk en vereisen de inzet van een groot aantal 

vaar- en voertuigen en werkinstallaties. Reductie van stikstof uitstoot is mogelijk door de inzet van 

schepen met scheepsmotoren met een lager emissieprofiel. Naar aanleiding van internationale 

emissie-eisen voor de scheepvaart vanuit de International Maritime Organisation (IMO) zijn er 

diverse mogelijkheden beschikbaar gekomen om lagere emissie profielen te bereiken. Gebruik van 

scheepsmotoren die LNG als brandstof gebruiken geeft een lagere emissie van stikstof (afname 80-

90% NOx), evenals motoraanpassingen (temperatuur regeling, inspuiten water) of uitlaatgassen-

reinigingstechnieken. Een standaardtechniek is bijvoorbeeld Selective Catalytic Reduction (SCR). Bij 

deze techniek worden uitlaatgassen door een katalysator geleidt die de NOx deeltjes bindt. Dat 

gebeurt door inspuiten van ureum (een brandstoftoevoeging die ook op land wordt ingezet, vaak 

onder de naam Ad Blue). De inzet van dergelijke technieken of schepen is afhankelijk van de 

beschikbaarheid en technische kenmerken van dergelijke schepen in relatie tot de werkzaamheden 

en het gebied waar de werkzaamheden plaats dienen te vinden. Voorschrijven van het aanpassen 

van bestaande schepen, zoals vervanging van de motor of inbouwen van reductietechnieken is niet 

realistisch. Voor diverse werkzaamheden, zoals het transport en de plaatsing van het platform, geldt 

dat er slechts een beperkt aantal specialistische schepen beschikbaar is wereldwijd waardoor 

additionele eisen bovenop internationaal geldende emissie-eisen niet realistisch zijn.  

 

Aansluiting bij (in tegenstelling tot additionele emissie-eisen) emissie-eisen is zinvol. Met een 

doelstelling voor emissie-eisen wordt gestuurd op het doel (emissiereductie) en wordt niet het 

middel vastgelegd. Als doel kan een maximale uitstoot, vaak in gram per kWh of een maximale 

hoeveelheid uit te stoten stikstof worden vastgelegd.  

 

Advies Commissie: De Commissie adviseert om, in een aanvulling op het MER, voorafgaand aan de  
besluitvorming over het inpassingsplan en de vergunningen voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha, inzicht te geven 
in de bronmaatregelen die genomen kunnen worden om de stikstofdepositie tijdens de aanlegfase maximaal te 
reduceren.  
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De analyse van de bronnen van emissies over de installatiewerkzaamheden laat zien dat veruit het 

overgrote deel van de emissies afkomstig is van de noodzakelijke baggerwerkzaamheden (zie Bijlage 

E). Voor de omvang van de baggerwerkzaamheden geldt dat deze afhankelijk is van de benodigde 

diepte waarop de kabel in de zeebodem wordt gelegd. Wanneer de aannemer de kabel dieper in de 

zeebodem kan begraven met het kabelbegraafapparaat, dan hoeft de aannemer minder te baggeren 

voorafgaande aan het installeren van de kabels. Vanwege de relatief hoge kosten van baggeren is dit 

voor de aannemer aantrekkelijk. Tegelijk betekent dieper begraven van de kabel een groter risico op 

het mogelijk niet succesvol kunnen installeren van de kabels. Dit heeft het risico in zich dat de kabel 

moet worden opgegraven en hernieuwd begraven. Daarmee is het voor de aannemer een afweging 

tussen het beperken van de hoeveelheid baggeren aan de ene zijde en het risico op het niet 

succesvol kunnen installeren van de kabels aan de andere zijde. Voor baggeren geldt dat het 

benodigde scheepsmaterieel relatief ruim beschikbaar is waardoor het stellen van emissie-eisen 

kansrijk is. Dit blijkt ook uit de gesprekken van TenneT met de markt.  

 

Emissie-eisen voor de zeescheepvaart zijn geïntroduceerd in 2000 door de IMO. Zogenaamde Tier I 

eisen gelden voor schepen die vanaf het jaar 2000 zijn gebouwd. In 2011 is een aanscherping van 

kracht geworden met de Tier II eisen, voor schepen met bouwjaar 2011 en jonger. In 2016 is een 

verdere significante aanscherping geïntroduceerd. Voor schepen gebouwd na 2021 gelden Tier III 

emissie eisen vanaf 1 januari 2021 in zogenaamde NOx Emission Control Areas (NECAs). De 

Noordzee is vanaf 1 januari 2021 een NECA. De emissie-eisen onder Tier III betekenen een 

aanscherping van 80% ten opzichte van de eerste eisen in 2000 onder Tier I. Op grond van de relatief 

ruime beschikbaarheid van baggermaterieel heeft TenneT de aanscherping van Tier I naar Tier III 

gekozen. Dit is toegepast op het emissiebudget. Het materieel dat al formeel gecertificeerd is 

volgens Tier III is beperkt beschikbaar aangezien dit op bouwjaar 2021 en recenter is gebaseerd. Om 

die reden hanteert TenneT een maximum totale emissie voor de baggerwerkzaamheden in plaats 

van een certificeringseis. Figuur 2-2 geeft de verhouding van de emissie-eisen van de IMO weer.  

 

 
Figuur 2-2 Verhouding van de IMO Tier emissiereductie eisen (bron: 
http://www.bergermaritiem.nl/imo_tier_III_neca) 
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Deze reductie op stikstofuitstoot is meegenomen in de AERIUS-berekening voor het MER en de 

ecologische beoordeling stikstof bij de Passende Beoordeling van IJmuiden Ver Alpha. Het toepassen 

van deze bronmaatregelen heeft een totale emissiereductie van circa 59% tot gevolg op het totale 

werk. In het kabelcontract is de input voor de AERIUS-berekening meegegeven als plafondwaarde 

voor de aannemer (minimumeis). 

 

Ook voor de werkzaamheden op land geldt dat er diverse bronmaatregelen mogelijk zijn om emissie 

van stikstof te beperken. In het contract voor de boringen op land worden eisen gesteld aan de 

uitstoot van materieel (stikstof en CO2). Omdat TenneT de markt wil stimuleren om te 

verduurzamen, worden aanvullende bronmaatregelen betrokken bij de vergelijking van de 

aanbiedingen. Dit gebeurt via de zogenaamde ‘EMVI-criteria’, waarbij de inschrijvers extra punten 

kunnen scoren als zij aanvullend met duurzamer materieel werken, zoals elektrische voertuigen. 

Deze mogelijkheden zijn geen onderdeel van de AERIUS-berekening die nu voor het MER en de 

ecologische beoordeling stikstof bij de Passende Beoordeling is gemaakt. Het betreft extra 

maatregelen. 

 

De reductie van de uitstoot leidt tot een afname van de tijdelijke depositie van stikstof. In Bijlage C, 

D en E zijn de resultaten van de geactualiseerde AERIUS-berekeningen opgenomen voor de situatie 

met en zonder emissiereductie. De reductie van de hoogste belastingen zijn hierna opgenomen. In 

de berekening is aangenomen dat alle werkzaamheden in één jaar plaatsvinden. In werkelijkheid 

zullen de werkzaamheden verspreid over een aantal jaren plaatsvinden. Een overzicht van de 

stikstofdepositieresultaten met en zonder maatregelen is opgenomen in Tabel 2-1.  

 

Tabel 2-1 Stikstofdepositie per Natura 2000-gebied voor de aanlegfase van Net op zee IJmuiden Ver 
Alpha 

N2000-gebied N-depositieresultaten zonder 

maatregelen [mol/(ha*jaar)] 

N-depositieresultaten met 

maatregelen [mol/(ha*jaar)] 

 1x4 configuratie 2x2 configuratie 1x4 configuratie 2x2 configuratie 

Kop van Schouwen 1,38 1,63 0,86 1,05 

Manteling van Walcheren 0,91 1,28 0,78 1,13 

Grevelingen 0,88 1,00 0,42 0,48 

Duinen Goeree& Kwade Hoek 0,66 0,77 0,26 0,31 

Oosterschelde 0,42 0,57 0,35 0,49 

Voordelta 0,35 0,42 0,26 0,32 

Westerschelde & Saeftinghe 0,24 0,32 0,22 0,29 

Voornes Duin 0,17 0,20 0,05 0,07 

Yerseke en Kapelse Moer 0,07 0,11 0,07 0,10 

Duinen Den Helder-Callantsoog 0,01 0,01 0,01 0,01 

Groote Gat 0,01 0,01 0,01 0,01 

Zwin & Kievittepolder 0,01 0,01 0,01 0,01 

 
Voor de gebruiksfase geldt dat geen depositie wordt berekend bij stikstofgevoelige habitattypen 

en/of leefgebieden in Natura 2000-gebieden als gevolg van de beperkte omvang (zie ook de 

stikstofresultaten in Bijlage F). 

  

Conclusie  

Ten gevolge van de realisatie van IJmuiden Ver Alpha vinden werkzaamheden plaats met voer- en 

vaartuigen en met werkinstallaties, waarbij stikstofemissies optreden. Bronmaatregelen kunnen de 

emissies beperken. De emissie van werkzaamheden op zee is bepalend. De emissie-eisen voor de 

zeescheepvaart zijn een helder aangrijpingspunt om emissie bij de bron te beperken. Door maximale 
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emissie voor te schrijven in plaats van specifieke bronmaatregelen te verlangen wordt vermeden om 

de technische opties voor reducties te beperken.  

  

2.3.2 Actualisatie AERIUS-model 

De belasting van de Natura 2000-gebieden rondom de emissiebronnen is berekend met behulp van 

een verspreidingsmodel. De verspreidingsberekeningen dienen verplicht te worden uitgevoerd met 

behulp van de online-applicatie AERIUS-Calculator. De AERIUS-Calculator is een rekenprogramma 

om de verspreiding van stoffen in de lucht te simuleren. Daarnaast berekent het model hoeveel van 

die stoffen per hectare terechtkomt (depositie).  

 

De berekeningen welke bij het MER waren gevoegd zijn uitgevoerd met AERIUS-versie 2020. Er is op 

28 maart 2022 een nieuwe versie (2021.0.5) van AERIUS-Calculator verschenen. Om die reden is een 

nieuwe berekening uitgevoerd met de meest recente versie van het model. Deze versie hanteert 

voor alle emissiebronnen (incl. wegverkeer) een rekenafstand van 25 km.  

 
De resultaten van de nieuwe stikstofdepositie vallen (beperkt) lager uit dan in het MER en de 

Passende Beoordeling. Dit betekent dat de conclusies van het MER en de bijbehorende Passende 

Beoordeling niet wijzigen. 

 

Voor de gebruiksfase is eveneens een geactualiseerde berekening uitgevoerd en in de bijlage 

opgenomen (zie bijlagen C, D en E). De berekening wijst uit dat de emissies tijdens de gebruiksfase 

dermate beperkt zijn dat er geen depositie optreedt ter plaatse van stikstofgevoelige habitattypen 

en/of leefgebieden in Natura 2000-gebieden. Dit is in lijn met de conclusies van het MER en de 

bijbehorende Passende Beoordeling. 

 

2.4 Archeologie 

 
 

Voor het aspect Archeologie vraagt de Commissie om te beschrijven op welke wijze borging van het 

belang van aanwezige maar nog niet bekende archeologische waarden plaatsvindt in de procedure.  

 

In de eerste paragraaf wordt de borging van het proces voor archeologie op land behandeld. 

Archeologie op land (in gemeentelijk ingedeeld gebied) is geborgd in het inpassingsplan. Hierna 

wordt dit beschreven voor archeologie op zee. Archeologie op zee is geborgd in de watervergunning. 

Hierbij wordt eerst kort stil gestaan bij de relatie van werkzaamheden met archeologische waarden. 

Vervolgens is aangegeven op welke wijze in het proces van planvorming tot realisatie het belang van 

archeologie wordt betrokken en hoe dit is geborgd. Ook worden de cumulatieve effecten van de 

aanleg van meerdere kabels naast elkaar toegelicht en de invloed hiervan op de mogelijkheden om 

archeologische waarden te ontwijken. 

 

Advies Commissie: De Commissie adviseert, in een aanvulling op het MER, voorafgaand aan de besluitvorming 
over het inpassingsplan en de vergunningen voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha de resultaten van de nog uit te 
voeren archeologische onderzoeken te beschrijven of aan te geven op welke wijze in de procedure de omgang 
met de aanwezige – maar nu nog onbekende – archeologische waarden wordt geborgd in andere 
besluitvorming. Beschrijf welke maatregelen er nodig en mogelijk zijn voor in-situ behoud van de vindplaatsen. 
Neem ook mee hoe cumulatie van tracés invloed heeft op de mogelijkheid tot ontwijken van archeologische 
waarden. 
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2.4.1 Archeologie op land 

In het bureauonderzoek bij het MER is geadviseerd om in de zones waar de kabel door middel van 

een open ontgraving binnen gebieden met een middelhoge en hoge archeologische verwachting 

wordt aangelegd, en waar het maaiveld niet met meer dan 250 cm is opgehoogd, een verkennend 

booronderzoek te doen (zie hieronder).  

 

Het tracé van het voorkeursalternatief op land ten zuiden van het Veerse Meer raakt één bekende 

archeologische vindplaats. De vindplaats kan verbonden worden aan de vermoedelijke locatie van 

het verdronken dorp Tewijk. De omvang of exacte locatie van het verdronken dorp Tewijk zijn nog 

onbekend. Tijdens het verkennend booronderzoek zijn twee mogelijk interessante archeologische 

niveaus aangetroffen. De aanwijzingen bleken nog te summier om te spreken van een 

archeologische vindplaats.  

 

In het ontwerp inpassingsplan is opgenomen dat op deze twee locaties waar sprake is van 

(mogelijke) archeologische niveaus, nader onderzoek uitgevoerd moet worden voorafgaand aan de 

aanleg. Dit gebeurt voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden en op basis van een 

Programma van Eisen. Op de locaties waar nader onderzoek wordt geadviseerd, is in de planregels 

geborgd dat de werkzaamheden pas mogen worden uitgevoerd als dit nader onderzoek is 

uitgevoerd en eventuele archeologische maatregelen voorafgaand of in samenhang met de 

uitvoeringswerkzaamheden worden getroffen (artikel 8.2 van de planregels). De aanpak is 

afgestemd met Erfgoed Zeeland, de Walcherse Archeologische Dienst en de betrokken gemeenten 

en provincie.  

 

Daarnaast staat in de planregels (artikel 9.1 onder d) dat voor de dubbelbestemming ‘Waarde - 

archeologie’ ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - archeologische waarden' als bedoeld in 

artikel 8.2 het omgevingsvergunningsstelsel van de onderliggende bestemmingsplannen gelden voor 

het uitvoeren van werken en werkzaamheden. In deze zone geldt het vereiste om een 

omgevingsvergunning aan te vragen voor het verrichten van graafwerkzaamheden dieper dan 40 

cm. 

 

Het te amoveren gedeelte van de bovengrondse 150kV-verbinding bij het Sloegebied raakt een zone 

met bekende archeologische waarden en verschillende zones met verwachtingen op archeologische 

waarden. Deze kunnen mogelijk verstoord worden door het verwijderen van de fundaties van de 

masten. Mastlocatie 008 bevindt zich ter hoogte van de vermoedelijke locatie van het verdronken 

dorp Tewijk. Masten 001 tot en met 011 raken zones met een middelhoge en hoge archeologische 

verwachting. Mastlocaties 012, 013 en 014 raken een zone met een lage archeologische 

verwachting. De mastfundaties worden verwijderd doormiddel van open ontgravingen. Afhankelijk 

van de locatie kan dit leiden tot aantasting van bekende en verwachtte archeologische waarden. 

Hiertoe wordt, voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden, een aanvullend 

veldonderzoek uitgevoerd. Als de resultaten van dit onderzoek hiertoe aanleiding geven, wordt in 

overleg met de archeologisch adviseur een programma van eisen voor de uitvoering van de 

werkzaamheden opgesteld. 

 

De overige delen van het onderzoeksgebied zijn vrijgegeven van aanvullend archeologisch 

onderzoek. Voor het gehele gebied bestaat de mogelijkheid dat tijdens de werkzaamheden losse 

archeologische sporen en vondsten worden aangetroffen. Indien dit zich voordoet, wordt hiervan 

conform artikel 5.10 Erfgoedwet melding gemaakt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
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2.4.2 Relevante kenmerken van het project voor archeologie op zee 

In deze paragraaf worden enkele relevante kenmerken van het project benoemd. TenneT begraaft 

de kabels bij de installatie volgens het “bury and would like to forget” beleid. Het doel hiervan is om 

de maatschappelijk levenscycluskosten (geld, impact op het milieu, veroorzaakte overlast/hinder) 

tot een minimum te beperken.  

 

Via de waterwetvergunning is ruimtelijk een tracé met een corridor beschikbaar gesteld voor de Net 

op zee kabels. De corridor heeft een breedte van 1.200 meter bij parallelligging van twee 

kabelverbindingen (Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta samen) en 1.000 meter voor een enkele 

kabel (Figuur 2-3). Dichter bij de kust, waar minder ruimte voor de kabels is, en op plekken waar 

objecten moeten worden vermeden of andere kabels en leidingen moeten worden gekruist, kan de 

tussenafstand tussen de kabels lokaal kleiner of groter zijn dan 200 meter. 

 

    
Figuur 2-3 Links; één kabeltracé zonder parallelligging (corridor 1.000 meter). Rechts; kabels voor 
IJmuiden Ver Alpha en Beta parallel (corridor 1.200 meter) 

 

Om in de gebieden met een eroderend mobiel zeebed te voorkomen dat de kabel tijdens de 

levensduur een gronddekking krijgt die niet meer aan de eisen voldoet, wordt de kabel 1-1,5 meter 

in de grond begraven onder een niet-mobiel-referentie-vlak (NMRL, de gemodelleerde diepste 

ligging van het zeebed over de levensduur van 50 jaar), zie Figuur 2-4. Dit is de uitvoering van het 

‘Bury and would like to forget’ principe. Deze diepte is variabel over het tracé maar is in het 

algemeen in de Holocene bodemlaag en raakt daarmee niet de, voor archeologie relevante, 

Pleistocene laag. Als gevolg daarvan wordt voor het grootste deel van het tracé voorkomen dat er 

een risico is op verstoring van potentiële vindplaatsen. 

 

De kabels worden in de zeebodem gebracht door het vloeibaar maken van de zeebodem 

(fluïdiseren). De ingreep is zeer lokaal, minder dan 1 meter breed en circa 2-3 meter diep. Het 

vloeibare zand neemt na aanleg zijn oorspronkelijke status vervolgens weer aan.  

 

In een groot deel van de zuidelijke Noordzee zijn mobiele zandgolven aanwezig, deze zijn niet altijd 

te vermijden met re-routing. Op plekken waar de kabel de zandgolven kruisen moet soms gebaggerd 

worden om de kabels onder het niet mobiele referentievlak (het NMRL) te kunnen installeren. De 

breedte aan de zeebodem van de baggerprofielen in de zandgolven is afhankelijk van de hoogte van 

de zandgolven en van de ligging van het NMRL onder een zandgolf. Aan de bodem zijn de 

baggerprofielen circa 15 meter breed. De gebaggerde profielen van de kruinen van de zandgolven 

vullen zich na de aanleg van de kabels weer op als gevolg van de natuurlijke zeebodemmobiliteit. De 
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kruinen van de zandgolven betreffen mobiel zand, dit heeft hierdoor een lage archeologische 

verwachting. Dit betekent dat deze bredere ingreep niet leidt tot een grotere kans op verstoring van 

archeologische waarden. 

 

 
Figuur 2-4 Schematisch weergave bodemopbouw op de Noordzee 

 

Ook voor klei- en veenpakketten geldt dat soms gebaggerd moet worden, dit heeft mogelijk effecten 

op archeologie. Alleen waar er sprake is van een klei- of een veenpakket dat voor de afdracht van 

warmte van de kabels naar de omgeving een probleem vormt, wordt dit klei of veen weggebaggerd 

over een breedte van circa 15 meter. Vervolgens wordt de kabel aangebracht met een diepte en 

breedte van circa 1 meter en wordt de verwijderde bovenlaag vervangen door zand. De 

archeologisch relevante Pleistocene laag ligt soms direct onder deze klei of dit (basis)veen. Wanneer 

het klei- of veenpakket dunner is dan de beoogde begraafdiepte van de kabel, bestaat er een kans 

dat de kabel in deze gebieden in het Pleistocene niveau aangelegd wordt. Hiermee kunnen 

potentiële vindplaatsen mogelijk verstoord worden. Re-routing is in principe geen optie, omdat deze 

klei- en veenpakketten een omvang hebben die groter is dan de vergunde kabelcorridor. In 

tegenstelling tot het baggeren van klei en veen (over een breedte van 15 meter) heeft de ingreep 

voor het leggen van de kabel in een mogelijke Pleistocene laag een breedte en diepte van circa 1 

meter. Hiermee is de mogelijke verstoring van de Pleistocene laag beperkt en de kans op verstoring 

van potentiële vindplaatsen laag.  

 

Dicht bij de kust (tot 3 km uit de kust) schrijft de waterwetvergunning een permanente 

gronddekking van drie meter voor. Om een permanente gronddekking van 3 meter te kunnen 

zekerstellen, moet de kabel in de kustzone initieel dieper dan 3 meter worden begraven, zeker in 
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gebieden waar erosie is te verwachten, zoals op de aanlandingen en in mobiele zandbanken. Op 

basis van ervaring met betrekking tot de handhaving door Rijkswaterstaat, in het kader van de 

waterwetvergunning, wordt hier een initiële diepte van 5 meter onder het NMRL aangehouden. 

Hierdoor is de kans groter dat er binnen 3 km uit de kust verstoring van de Pleistocene laag is.  

 

2.4.3 Procesbeschrijving borging archeologische resten op zee 

Archeologische waarden komen op zee voor in en op de zeebodem. In hoofdzaak wordt rekening 

gehouden met de volgende potentiële archeologische waarden: 

• Wrakken en andere objecten zoals uit de Tweede Wereldoorlog, voorkomend op en in de 

waterbodem (Holoceen), en 

• Prehistorische resten, voorkomend in de Pleistocene laag. 

 

Tabel 2-2 beschrijft de borging van archeologische waarden in (chronologische) stappen. Er wordt 

tevens beschreven wat het effect is van de cumulatieve effecten van meerdere kabels die naast 

elkaar komen te liggen. Deze stappen richten zich vooral op archeologische objecten en welke 

stappen worden gezet om te streven naar in-situ behoud. In Tabel 2-2 is aangegeven hoe borging 

van de archeologische beoordeling onderdeel is van de procedure. In de watervergunning is 

archeologisch onderzoek voorgeschreven. 

 

 
Figuur 2-5 Schematisch de verschillende stappen van de surveys en de bepaling van de kabelligging. 
Bij de 80 meter brede UXO-survey is er 50 meter ruimte voor micro-rerouting van de kabels 
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Figuur 2-6 Schematisch bovenaanzicht van de surveys bij twee kabels. Bij de 80 meter brede UXO-
survey is er 50 meter ruimte voor micro-rerouting van de kabels 
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Tabel 2-2 Overzicht te doorlopen stappen 

Fase Stap (chronologisch) Borging Uitgangspunten en stand van zaken 

MER & 

Vergunningen 

1. Vaststellen VKA-tracé 

in inpassingsplan en 

waterwetvergunning 

Volgens voorschrift 2 van de watervergunning moet er een 

archeologische bureaustudie worden uitgevoerd. Met de 

uitkomsten van het bureauonderzoek moet rekening 

gehouden worden bij het plannen van het tracé. Voorschrift 

4 schrijft voor dat uitvoering van aanleg in werkplannen 

moet worden voorgelegd die voorafgaand aan uitvoering 

worden voorgelegd ter goedkeuring 

Het bureauonderzoek is opgemaakt door een archeologisch deskundige en voorgelegd aan de 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). In het bureauonderzoek is geadviseerd om 

inventariserend veldonderzoek uit te voeren om de archeologische verwachting voor het VKA-

tracé te toetsen. De eisen voor dit archeologische vervolgonderzoek zijn door de archeologisch 

deskundige vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE), dat wederom is voorgelegd aan de 

RCE. In de watervergunning is via voorschriften geborgd dat nader onderzoek plaatsvindt 

voorafgaand aan uitvoering en dat werkplannen eveneens voorafgaand aan uitvoering worden 

voorgelegd. 

2. Geofysische en 

geotechnische surveys 

Volgens voorschrift 2 van de watervergunning moet er een 

inventariserend veldonderzoek uitgevoerd worden voor de 

hele lengte van het tracé voorafgaand aan de daadwerkelijke 

aanleg, conform de protocollen Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA). 

Na goedkeuring van het VKA-tracé zijn geofysische en geotechnische surveys uitgevoerd door 

TenneT om het kabeltracé binnen de 1.000 en 1.200 meter (afhankelijk van wel/geen 

parallelligging IJmuiden Ver Alpha en IJmuiden Ver Beta) corridor te bepalen (stap 1 Figuur 

2-5). Het archeologisch inventariserend veldonderzoek is hier onderdeel van – hiermee wordt 

de waarde van archeologische objecten die zijn aangetroffen in de surveys vastgesteld door 

een archeologisch deskundige. 

Voorbereiding 

uitvoering 

3. Werkplansystematiek Algemeen worden werkplannen voor uitvoering opgesteld en 

conform voorschrift 4 watervergunning voorgelegd. Het 

thema archeologie is hiervan onderdeel (voorschrift 4 lid 2 

sub d watervergunning) 

In de werkplannen moet de werkwijze worden toegelicht om aantasting van archeologische 

resten te voorkomen en/of beperken. De inhoudelijke stappen hierna zijn onderdeel hiervan.  

4. Tracéoptimalisatie De resultaten van het veldonderzoek opwaterfase worden 

conform vereiste in de vergunning ten minste 8 weken voor 

de start van de aanlegwerkzaamheden in rapportvorm 

toegestuurd aan de waterbeheerder (Rijkswaterstaat) en de 

RCE. De resultaten worden besproken. Als het niet mogelijk is 

om een object te vermijden (d.w.z. indicatief 100 meter 

afstand houden), wordt met de RCE besproken hoe hiermee 

om te gaan. Het advies van de RCE moet worden opgevolgd 

(voorschrift 2 watervergunning). Zie ook stap 6. 

Het uitgangspunt is dat alle objecten door optimalisatie van het tracé binnen de beschikbare 

corridor van de waterwetvergunning worden vermeden. Naast ten behoeve van 

archeologische waarden is dit ook voor de aanlegmethode noodzakelijk. Er wordt een afstand 

van 100 meter tot het middelpunt van het gedetecteerde object gehanteerd naar advies van 

de RCE. 

In principe geldt een onderlinge afstand van 200 meter per kabel, maar in een uiterst geval 

kunnen de kabels lokaal tot 50 meter uit elkaar worden aangelegd waardoor er ruimte en 

flexibiliteit is om objecten te ontwijken. Qua diepteligging is het niet altijd mogelijk om de 

pleistocene laag (en daarmee mogelijke prehistorische archeologische waarden) te vermijden 

met tracéoptimalisaties. Zie paragraaf 2.4.2 over de Pleistocene laag en zie onder stap 6 en 7 

hoe wordt omgegaan met mogelijke vondsten. 

5. UXO-survey Volgens voorschrift 2 van de watervergunning moet een 

onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE/UXO) 

worden uitgevoerd. Dit onderzoek brengt mogelijk ook 

archeologische objecten in kaart. Resultaten zullen bekeken 

worden door een archeoloog. Bij eventuele archeologische 

Nadat het tracé is geoptimaliseerd om wrakken te vermijden, wordt een survey uitgevoerd om 

kleinere objecten in beeld te brengen binnen 80 meter corridor van het tracé (stap 2 van 

Figuur 2-5). Deze kleine objecten (met en zonder archeologische waarden) worden vermeden 

binnen deze corridor met een minimale afstand van 15 meter. 
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Fase Stap (chronologisch) Borging Uitgangspunten en stand van zaken 

vondsten worden maatregelen getroffen conform voorschrift 

29 van de watervergunning. 

6. Micro-rerouting Conform voorschrift 29 van de watervergunning worden 

maatregelen getroffen bij eventuele archeologische 

vondsten om aantasting zoveel als mogelijk te voorkomen. 

Op basis van de resultaten van de UXO-survey wordt de geoptimaliseerde route op kleine 

schaal aangepast. Binnen de corridor van 80 meter is er ongeveer 2x25 meter ruimte (totaal 50 

meter) voor het aanpassen van de kabelroute (stap 3 Figuur 2-5). Indien het niet mogelijk is om 

de objecten te vermijden, moet met de RCE besproken worden hoe hiermee om te gaan (zie 

stap 6). Zie ook Figuur 2-6 voor een schematisch overzicht van de stappen 1-5. 

7. Niet te vermijden 

archeologische resten 

Als uit stap 2 tot en met 5 blijkt dat niet alle archeologische 

resten ontweken kunnen worden, worden vervolgstappen 

besproken met het bevoegd gezag (RWS) en de RCE aan de 

hand van een opgesteld rapport hierover. Het advies van de 

RCE moet worden opgevolgd (watervergunning, par. 5.1.2). 

Aansluitend aan het inventariserend veldonderzoek wordt een advies opgesteld of eventueel 

vervolgonderzoek noodzakelijk is indien het ontwijken van zones met een hoge kans op 

archeologie niet mogelijk is. De resultaten worden besproken met de RCE voorafgaand aan de 

uitvoering. Als blijkt dat de niet te vermijden archeologische resten een hoge archeologische 

waarde hebben, is er een mitigerende maatregel mogelijk. In dit uiterste geval zou de kabel 

minder diep of eventueel op de zeebodem kunnen worden geïnstalleerd, en daarna met 

steenstorting worden beschermd. De steenstorting is een obstructie voor schepen en visserij 

en wordt daarom vanuit nautische instanties en visserij als onwenselijk gezien. Het ontwijken 

van obstakels is ook daarom het uitdrukkelijke uitgangspunt. 

Als blijkt dat de archeologische waarde van de niet te vermijden archeologische resten laag is, 

kan door RWS en de RCE worden besloten dat aantasting wordt toegestaan en dat de 

aanwezigheid van de resten zo goed mogelijk gedocumenteerd dient te worden. 

Uitvoering 8. Aanleg en onvoorziene 

vondsten 

In de realisatiefase van het project kunnen onvoorziene 

vondsten gedaan worden. Hiervoor is een voorschrift 

opgenomen in de watervergunning. In principe betreft dit 

handelen volgens opgestelde protocollen door TenneT 

conform de KNA en de Beoordelingsrichtlijn Archeologie 

(4000). Deze protocollen houden in dat: 

1. Het werk op de locatie van de vondst moet worden 

gestopt of verplaatst worden met minimaal 50 meter. 

2. De coördinaten van de locatie moeten worden genoteerd 

en blijft in situ.  

3. De uitvoerder maakt foto’s van de vondst.  

4. De vondst wordt gerapporteerd aan het project 

management.  

5. De vondst is gerapporteerd aan (Archeologische 

consultant moet nog worden vastgesteld)  

 

Tijdens de aanleg van de kabels wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met archeologie, 

o.a. door de ingreep zo klein mogelijk te houden en de kabels zo veel mogelijk boven de 

pleistocene laag aan te leggen. Zie paragraaf 2.4.2 voor meer uitleg. Ook wordt in de 

aanbesteding opgenomen dat de aannemer zich moet houden aan alle voorschriften en 

protocollen gesteld in de watervergunning. 
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Fase Stap (chronologisch) Borging Uitgangspunten en stand van zaken 

Van belang is dat dit door vergunninghouder vroeg in het 

proces wordt afgestemd met de RCE (par. 5.1.2 

watervergunning). 

Een eventuele vondst dient gemeld te worden bij de RCE en 

de Kustwacht. De vergunninghouder neemt maatregelen 

waarmee de aantasting van aanwezige of aangetroffen 

objecten zoveel mogelijk wordt voorkomen 

(watervergunning voorschrift 29). Op grond van de 

vergunning kan de waterbeheerder aanvullende maatregelen 

voorschrijven, waaronder het treffen van maatregelen tot 

behoud van de archeologische waarden in situ, het doen van 

een opgraving of het archeologisch begeleiden van de 

werkzaamheden (voorschrift 29). 
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Om inzicht te bieden in het proces en de betrokken partijen is in Tabel 2-3 een toelichting gegeven 

welke functie in welke stap in het proces vervuld wordt per betrokken partij. 

 

Tabel 2-3 Actoren in het proces voor archeologie 

Fase Stap Actoren Functie 

MER & 

vergunningenfase 

1. Vaststellen VKA-

tracé in 

inpassingsplan en 

waterwetvergunning 

RCE Adviseur op het MER en adviseur van RWS 

Rijkswaterstaat Bevoegd gezag watervergunning 

TenneT Initiatiefnemer  

Aannemer Geen rol 

2. Geofysische en 

geotechnische 

surveys 

RCE Adviseur PvE archeologisch onderzoek en 

archeologische bevindingen 

Rijkswaterstaat Bevoegd gezag vergunningvoorschriften 

archeologie in de watervergunning 

TenneT Vergunninghouder, opdrachtgever onderzoeken 

Aannemer Geen rol 

Voorbereiding 

uitvoering 

3. 

Tracéoptimalisatie 

RCE Adviseur 

Rijkswaterstaat Bevoegd gezag, goedkeuring wijzigingen buiten de 

corridor 

TenneT Vergunninghouder, optimalisaties tracé 

Aannemer Geen rol 

4. UXO-survey RCE Adviseur 

Rijkswaterstaat Bevoegd gezag, goedkeuring wijzigingen buiten de 

corridor 

TenneT Vergunninghouder, opdrachtgever ontwerp en 

optimalisaties 

Aannemer Ontwerper definitief tracé in opdracht van TenneT 

5. Micro-rerouting RCE Adviseur 

Rijkswaterstaat Bevoegd gezag, goedkeuring wijzigingen buiten de 

corridor 

TenneT Vergunninghouder, opdrachtgever ontwerp en 

optimalisaties 

Aannemer Ontwerper definitief tracé in opdracht van TenneT 

6. Niet te vermijden 

archeologische 

resten 

RCE Adviseur naar RWS over omgang met dergelijke 

resten 

Rijkswaterstaat Bevoegd gezag goedkeuring omgang resten 

TenneT Vergunninghouder en opdrachtgever uitvoering. 

Verantwoordelijk voor uitvoering eisen omgang 

met resten 

Aannemer Uitvoerder werkzaamheden binnen kader van 

opdrachtgever TenneT, vergunning en zorgplicht 

uit de Erfgoedwet 

Uitvoering 7. Aanleg en 

onvoorziene 

vondsten 

RCE Adviseur naar RWS  

Rijkswaterstaat Bevoegd gezag en toezichthouder  

TenneT Vergunninghouder en opdrachtgever uitvoering. 

Verantwoordelijk voor uitvoering  

Aannemer Uitvoerder werkzaamheden binnen kader van 

opdrachtgever TenneT, vergunning en zorgplicht 

uit de Erfgoedwet 

 

2.4.4 Conclusie cumulatieve effecten en mitigerende maatregelen 

Uitgangspunt is dat archeologisch waardevolle wrakken en objecten ontweken worden. De 

parallelligging van meerdere kabels vormt geen belemmering voor de uitwijkmogelijkheden 

aangezien de kabels op 200 meter van elkaar worden gepland. Deze onderlinge afstand kan ter 

plaatse teruggebracht worden tot 50 meter, waardoor er voldoende ruimte is om wrakken en 
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obstakels te vermijden. Concluderend leidt dit niet tot cumulatieve effecten door de aanleg van Net 

op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta. 

 

In de vorige paragrafen zijn de volgende mitigerende maatregelen genoemd die in de MER & 

vergunningenfase en in de voorbereiding van de uitvoering kunnen worden genomen. Hieruit volgt 

dat in de procedure waarborgen zijn opgenomen voor de zorgvuldige omgang met de kennisleemte, 

zowel in de beschikbare ruimte voor optimalisatie, de verplichtingen voor onderzoek voorafgaand 

aan de uitvoering en toezicht en advisering inzake dit onderzoek. Samengevat: 

• Tracéoptimalisaties en micro-rerouting op basis van survey informatie. Voor wrakken geldt 

dat een afstand van 100 meter wordt gehanteerd, voor kleinere objecten die bij de UXO-

survey worden opgemerkt geldt een minimale afstand van 15 meter. Op deze manier wordt 

behoud in-situ geborgd. 

• Vervolgonderzoek om de waarde van de archeologische resten te bepalen indien ze niet te 

mitigeren zijn. 

 

In de aanlegfase zijn de volgende mitigerende maatregelen mogelijk. Indien de maatregelen nodig 

zijn, wordt in overleg met Rijkswaterstaat en de RCE een beslissing gemaakt. 

• Voor archeologische objecten geldt dat de kabel minder diep of eventueel op de zeebodem 

geïnstalleerd kan worden. Hierdoor is het wel nodig om de kabel met steenstorting te 

beschermen, en dit is o.a. vanuit visserij en scheepvaart standpunt niet wenselijk. In-situ 

behoud is hiermee mogelijk. 

• Indien in-situ behoud niet mogelijk blijkt wordt samen met de RCE een methode van 

archeologisch vervolgonderzoek vastgesteld. Daarbij kan worden gedacht aan een 

archeologische verkennend- en/of waarderend onderzoek conform KNA-protocol 4103 

waterbodems. Hiermee zijn de effecten op archeologische resten niet te mitigeren. Deze 

werkwijze maakt het wel mogelijk om de archeologische informatie zo goed mogelijk te 

documenteren: behoud ex-situ geldt echter als laatste optie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Cumulatieve effecten wijziging aanlegvolgorde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogelijk treedt er cumulatie van effecten van de netten op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta op. In 

het MER zijn de effecten van cumulatie onderzocht waarbij is uitgegaan dat Alpha eerst werd 

aangelegd. Na de oplevering van het MER is aangegeven dat naar verwachting de aanlegvolgorde 

Advies Commissie: Het bevoegd gezag heeft tijdens het startoverleg met de Commissie aangegeven dat de 

volgorde van aanleg en eventueel ook het tempo van de aanleg van de netten op zee en de windparken 

IJmuiden Ver mogelijk nog wijzigen. In het MER zijn de mogelijke cumulatieve effecten van Net op zee 

IJmuiden Ver Beta met Net op zee IJmuiden Ver Alpha gepresenteerd. In het geval van overlappende of direct 

aansluitende aanleg adviseert de Commissie in een aanvulling op het MER aan te geven wat voor gevolgen 

dit heeft voor de cumulatieve effecten op bodem- en zeeleven en archeologische waarden. 

 

Eerste resultaten surveys. In het voorjaar van 2022 zijn de eerste surveys voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha 

en Beta uitgevoerd en zijn de eerste resultaten bekend. Er zijn negentien wrakken gevonden binnen de 

corridors. Voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha wordt er nader onderzoek gedaan naar drie wrakken (waarvan 

twee in het Veerse Meer) om de archeologische waarde te achterhalen en welke mogelijkheden er zijn om de 

wrakken zonder verstoring dichter dan 100 meter te passeren. 
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van Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Net op zee IJmuiden Ver Beta wordt omgedraaid. Dat 

betekent dat eerst Net op zee IJmuiden Ver Beta wordt aangelegd en vervolgens Net op zee 

IJmuiden Ver Alpha. Reden hiervoor is dat er synergievoordelen in de aanleg zijn van Net op zee 

IJmuiden Ver Alpha met Net op zee Nederwiek 1 naar het Sloegebied en Net op zee IJmuiden Ver 

Beta met de aanleg van het Net op zee IJmuiden Ver Gamma (Figuur 2-7). Hierna is beschreven of 

het omdraaien van de aanlegvolgorde gevolgen heeft voor de effectbeoordeling van cumulatie.  

 

Voor het beoordelen van cumulerende effecten zijn drie scenario’s beschreven:  

1. gelijktijdige aanleg van Netten op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta;  

2. aanleg van Net op zee IJmuiden Ver Beta één jaar na Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Er zal 

geen overlap optreden in werkzaamheden aan de twee projecten; 

3. aanleg van Net op zee IJmuiden Ver Beta twee jaar na Net op zee IJmuiden Ver Alpha. 

 

 
 

Figuur 2-7 Kabeltracés van Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta met de windenergiegebieden 
IJmuiden Ver en Nederwiek 
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2.5.1 Natuur op zee 

Voor de gelijktijdige aanleg van Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta in hetzelfde seizoen zijn twee 
scenario’s mogelijk. De werkzaamheden kunnen plaatsvinden met een periode er tussen (scenario 
1a) of gelijktijdig worden uitgevoerd (scenario 1b) aan Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta. 
Beiden worden hieronder behandeld. 
 

525kV-gelijkstroomkabels 

Ten noordwesten van windenergiegebied Hollandse Kust (west) komen de VKA-tracés van de netten 

op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta samen om vanaf dit punt tot aan het lichtplatform Goeree over 

een lengte van circa 80 km parallel te liggen aan elkaar. De verschillende beoordelingscriteria 

worden hieronder beschreven: 

• Habitataantasting: Bij het kabeltracé van beide netten op zee vindt habitataantasting plaats. 

Gezien de afstand tussen de tracés overlapt de habitataantasting niet. De habitat zal zich op 

beide tracés herstellen. Gezien de beperkte omvang en areaal van de impact zijn effecten 

niet merkbaar op ecosysteemniveau, ook niet als de aanleg in hetzelfde seizoen plaatsvindt.  

• Verstoring onderwater: Bij het varen kan onderwaterverstoring optreden in de vorm van 

onderwatergeluid. Dit onderwatergeluid is continu, en tijdelijk van aard. In scenario 1a 

treedt onderwaterverstoring tweemaal binnen een seizoen op. Bij scenario 1b is er één 

verstoringsmoment, met een groter verstoringsoppervlak. Bij scenario 2 en 3 zit hier 

minstens een jaar tussen. Onderwatergeluid zal tot de Bruine Bank reiken. Dit gebied is 

aangewezen voor zes vogelsoorten, die niet of nauwelijks effecten van onderwatergeluid 

ervaren. Vissen en zeezoogdieren hebben voldoende uitwijkmogelijkheden. Zodoende is er 

geen aantoonbaar verschil tussen de verschillende scenario’s voor verstoring door 

onderwatergeluid. 

• Verstoring bovenwater: De VKA-tracés lopen nabij het Natura 2000-gebied de Bruine Bank, 

hier kunnen hoge concentraties aan ruiende en foeragerende vogels voorkomen. Deze 

vogels zullen ook langs het VKA-tracé voorkomen. In scenario 1a treedt deze verstoring 

bovenwater tweemaal binnen een seizoen op. Bij scenario 1b is er één verstoringsmoment, 

met een groter verstoringsoppervlak. Bij scenario 2 en 3 zit hier minstens een jaar tussen. 

Het parallel liggende tracégedeelte bevindt zich minstens 16 km uit de kust waardoor de 

scenario’s niet verschillen in effecten van bovenwaterverstoring op kustvogels en op plaat 

rustende zeehonden. Verstoring uit zich in het gedrag van de vogels met name in verhoogde 

alertheid en vluchten voor de verstoringsbron. In theorie kan tweemaal verstoren binnen 

korte tijd, zoals gebeurt bij scenario 1a, een grotere belasting zijn dan dat deze verstoring 

meer gespreid is in de tijd, gelet op de energiereserves van ruiende/duikende vogels. In de 

praktijk worden grote delen van het parallel liggende gedeelte van de VKA-tracés door 

reguliere scheepvaartroutes al verstoord. Zodoende wordt er een beperkt, maar geen 

aantoonbaar verschil voorzien tussen de verschillende scenario’s voor verstoring 

bovenwater. 

• Vertroebeling en sedimentatie: zie voor vertroebeling hoofdstuk 4 

• Elektromagnetische velden: De elektromagnetische velden die rondom de 525kV-

gelijksstroomkabels van Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta aanwezig zullen zijn, reiken 

in geval van de (1x4)-kabelconfiguratie tot 20 m horizontaal en in het geval van de (2x2)-

kabelconfiguratie tot 45 m horizontaal. Aangezien zowel de (1x4)- als (2x2)-

kabelconfiguraties van Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta op een afstand van 200 m van 

elkaar af zullen liggen, zal er geen cumulatie plaatsvinden tussen de kabels. Er zal geen 

aantoonbaar verschil zijn tussen de drie scenario’s. 
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Omdraaien aanleg volgorde IJmuiden Ver Alpha en IJmuiden Ver Beta 

Het omdraaien van de aanlegvolgorde heeft geen invloed op de cumulerende effecten tussen Net op 

zee IJmuiden Ver Alpha en Beta.  

 

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de conclusies zoals beschreven in het MER. 

 

2.5.2 Archeologie op zee  

Met betrekking tot Archeologie op zee hebben effecten in tijd geen invloed. Het omdraaien van de 

aanlegvolgorde van Alpha en Beta heeft dan ook geen invloed op de cumulatieve effecten zoals in 

het MER beschreven.  

3 Detailwijzigingen voorkeursalternatief 

Na publicatie van het MER is een aantal wijzigingen in de ligging van het voorkeursalternatief 

doorgevoerd ten opzichte van het MER. In Tabel 3-1 staat een overzicht van de wijzigingen en of 

deze wijzigingen invloed hebben op de effectbeoordeling zoals beschreven in het MER. In de rest 

van het hoofdstuk staat een verdere uitwerking en toelichting van de wijzigingen.  

 

Tabel 3-1 Overzicht van de wijzigingen en de invloed op de effectbeoordeling MER 

Wijzigingen Invloed effectboordeling 

Wijzigingen lengte heipalen platform op zee Nee 

Ligging kabeltracé land Sloekreek Ja 

Wijzigingen boringen kabeltracé land Nee 

Wijziging lay-out converterstation  Nee 

 

3.1 Wijziging lengte heipalen platform op zee 

In het MER is het uitgangspunt gehanteerd dat de heipalen 60 meter diep in de bodem worden 

aangebracht. Grondcondities ter plaatse van het platform op zee kunnen aanleiding zijn voor langere 

heipalen waardoor ook langere palen kunnen worden toegepast. Deze lengte kan sterk variëren, 

indicatief tot 80 meter of meer. Hierna is beschreven of deze wijziging invloed heeft op de 

effectbeoordeling van relevante milieuaspecten.  

 

Bodem en water op zee: Het wijzigen van de lengte van heipalen heeft geen invloed op de 

effectbeoordeling.  

Natuur op zee: Voor natuur op zee is het heigeluid van belang. Bij de beoordeling van geluid is het 

uitgangspunt dat per dag 1 tot 2 palen worden geheid. In de praktijk zijn heiwerkzaamheden per 

paal slechts enkele uren, dat is geldig voor de heipalenlengtes die potentieel worden toegepast. De 

potentiële grotere lengte van de palen heeft dan ook geen gevolgen voor de effectbeoordeling. De 

maximale geluidsniveaus wijzigen niet. De lengte van de heipaal is hierbij niet onderscheidend. Er is 

geen relevant effect op de gehanteerde uitgangspunten ten aanzien van benodigde hei-energie of -

duur. Het effect is niet anders dan beschreven in het MER. 

Archeologie: Voor archeologie wordt er geen andere archeologisch waardevolle laag verstoord door 

de diepere aanleg. Het wijzigen van de lengte van de heipalen heeft geen invloed op de 

effectbeoordeling. 

Ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties op zee: Het wijzigen van de lengte van heipalen heeft 

geen invloed op de effectbeoordeling.  
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Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de conclusies zoals beschreven in het MER. 

 

3.2 Ligging kabeltracé op land Sloekreek West 

In het MER zijn drie varianten van het kabeltracé onderzocht bij de Sloekreek, namelijk Sloekreek 

West, Sloekreek Oost-Dijk en Sloekreek Oost-Polder. In overleg met de deelnemers aan het 

bestuurlijk overleg (waaronder provincie Zeeland, gemeente Borsele en het waterschap 

Scheldestromen) zijn de varianten afgewogen. Eind 2021 is een voorkeursvariant gekozen. Uit de 

afweging is de keuze gemaakt voor de variant Sloekreek West, met een klein gedeelte aan de 

oostzijde van de dijk. Tracévariant Sloekreek West ligt voor het eerste deel middels open ontgraving 

door de Zeedijk van de Jacobapolder en wordt vervolgens met een boring onder de dijk en de 

Sloekreek door gelegd om westelijk van de Sloekreek verder zuidelijk te gaan. Na optimalisaties van 

het tracé en afstemming met de omgeving is besloten om het tracé voor het eerste deel niet door de 

Zeedijk van de Jacobapolder maar ten westen van de Zeedijk aan te leggen (zie Figuur 3-1). Hierna is 

beschreven of de wijziging van de ligging van het tracé invloed heeft op de effectbeoordeling.  

 

 
Figuur 3-1 Wijziging kabeltracé Sloekreek West (de westelijke lijn in de figuur) 

 

Bodem en water op land: Ligging aan de westzijde heeft geen effect op de mate waarin het 

grondwater beïnvloed wordt. De zone met een tijdelijke verlaging van het grondwater schuift mee 
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naar het westen. De verschuiving zorgt er wel voor dat er een kleiner deel van het 

zoetwatervoorkomen beïnvloed wordt. Dit is iets gunstiger. Aangezien het een kleine wijziging is, 

verandert de effectbeoordeling niet. 

Natuur op land: De optimalisatie van het tracé naar de westkant van de dijk leidt niet tot een andere 

effectbeoordeling. 

Landschap en cultuurhistorie: In het MER is de tracévariant west onderzocht waarbij het eerste deel 

van het tracé door de zeedijk van de Jacobapolder heen wordt gelegd. Met de open ontgraving 

wordt de Zeedijk van de Jacobapolder die is aangewezen als cultuurhistorisch element van 

provinciaal belang verder aangetast. Door het eerste deel van het tracé niet door de dijk aan te 

leggen maar ten westen te leggen, wordt de dijk niet aangetast. Hierdoor veranderd de beoordeling 

van negatief (-) naar neutraal (0). In het ontwerp inpassingsplan was er sprake van een ligging ten 

oosten van de dijk, hierbij zou de dijk ook niet worden aangetast.  

Archeologie: De optimalisatie van het tracé naar de westkant van de dijk leidt niet tot een andere 

effectbeoordeling omdat alle varianten bij de Sloekreek een lage archeologische 

verwachtingswaarde hebben.  

Leefomgeving, ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties op land: De optimalisatie van het tracé 

naar de westkant van de dijk leidt niet tot een andere effectbeoordeling omdat er geen andere 

effecten zijn. 

 

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de conclusies zoals beschreven in het MER, er is enkel een 

verbeterd effect voor landschap en cultuurhistorie. 

 

3.3 Wijzigingen boringen kabeltracé ten zuiden van het Veerse Meer 

Bij het optimaliseren van het kabeltracé is gebleken dat op een aantal locaties boringen aangepast 

dienen te worden. Het gaat om drie beperkte wijzigingen. Ten overvloede is een beschrijving van de 

betreffende wijzigingen en de gevolgen voor het milieu opgesteld en toegevoegd bij het addendum 

(bijlage A). In Tabel 3-2 staan de wijzigingen en de gevolgen voor de effectbeoordeling van de 

milieuaspecten samengevat; hieruit volgt dat de beperkte wijzigingen niet van invloed zijn op de 

effectbeoordeling zoals beschreven in het MER.  

 

Tabel 3-2 Wijzigingen boringen ten zuiden van het Veerse Meer en de gevolgen voor de 
effectbeoordeling 

Wijziging boring Gevolgen voor effectbeoordeling milieuaspecten  

Verlenging boring onder de Mestput bij de Muidenweg Nee 

Wijziging ligging van de boring onder de Oude Veerweg, 

en aanleg in 4 kleine boringen in plaats van 1 

gebundelde boring.  

Nee 

4 kleine boringen in plaats van 1 gebundelde boring 

onder de N254 

Nee  

 

3.4 Wijziging lay-out converterstation op land 

De lay-out van het converterstation is gewijzigd vanwege technische optimalisaties aan het ontwerp, 

hierbij is de grootte van het converterstation niet gewijzigd. De reden voor deze In Figuur 3-2 is 

zowel de oude als de nieuwe lay-out van het converterstation weergegeven (zie bijlage B voor een 

grote versie van de afbeeldingen). Er is gekeken of de wijzigingen gevolgen hebben voor de 

effectbeoordeling van het milieuaspect leefomgeving, ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties op 

land voor de deelaspecten geluid en elektromagnetische velden en het milieuaspect natuur op land. 
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Hieronder is beschreven of de wijziging van de lay-out gevolgen heeft voor de effectbeoordeling van 

deze deelaspecten. 

 

 
Figuur 3-2 Links oude en rechts nieuwe lay-out converterstation Net op zee IJmuiden Ver Alpha  

 

Leefomgeving, ruimtegebruik en overige gebruiksfunctie, deelaspect geluid 

Vanwege de wijziging in de indeling van het converterstation zijn de geluidsberekeningen voor de 

gebruiksfase opnieuw uitgevoerd met de nieuwe lay-out (Bijlage G). De geluidbelasting op de Zone 

Immissie Punten wordt voornamelijk bepaald door de transformatoren, converterkoelers en 

converterhallen. Het aantal en type dominante geluidsbronnen wijzigt niet. De wijziging betreft de 

indeling van het terrein waardoor de geluidsbronnen anders zijn gepositioneerd. 

 

Het geluidsniveau voldoet aan de maximaal toegestane geluidsbelasting op de geluidszone van 

industrieterrein Vlissingen-Oost. De belasting is vergelijkbaar met de geluidsbelasting die in het MER 

is gerapporteerd met de originele lay-out van het converterstation. Dit betekent dat de beoordeling 

ten opzichte van het MER niet wijzigt. Gezien de wijziging slechts herpositionering betreft van 

bronnen geldt ook voor het aspect laagfrequent geluid dat er geen relevante wijzigingen is voor de 

effectbeoordeling.  

 

De wijziging in de lay-out heeft ook geen relevant effect op de aantallen geluidsgevoelige objecten 

die een effect kunnen ondervinden. De geluidbelasting is op de meest kritische objecten afgenomen. 

De wijziging in de lay-out van het converterstation leidt dan ook niet tot een wijziging van de 

beoordeling en conclusies van het MER voor het aspect leefomgeving, ruimtegebruik en overige 

gebruiksfuncties. 

 

Leefomgeving, ruimtegebruik en overige gebruiksfunctie, deelaspect elektromagnetische velden 

De wijziging in de lay-out van het converterstation betekent dat de positie van de 

elektromagnetische velden iets wijzigt ten opzichte van het in het MER uitgevoerde onderzoek. Het 

onderzoek naar elektromagnetische velden in het MER heeft laten zien dat er geen gevoelige 

objecten in de omgeving van het converterstation aanwezig zijn. Ook is de wijziging in de lay-out 

beperkt. Hierdoor zijn er nog steeds geen gevoelige objecten binnen de magneetveldcontour. Er kan 
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worden geconcludeerd dat de beperkte wijziging de beoordeling van het deelaspect 

elektromagnetische velden niet wijzigt.  

 

Natuur op land, verstoring door geluid 

Zoals bij geluid hierboven vermeld hebben de nieuwe berekeningen niet geleid tot grote 

veranderingen van geluid door de wijziging van de lay-out van het converterstation. Dit betekent ook 

dat voor verstoring door geluid in de gebruiksfase binnen het milieuaspect Natuur op land geen 

effect zal optreden, net zoals eerder beschreven in het MER. 

4 Vertroebeling op zee (ecologie) 

Na afronding van het MER is er nieuwe kennis opgedaan dat heeft geleid tot nieuwe inzichten voor 

de te verwachten vertroebeling en gevolgen van vertroebeling ten gevolge van 

baggerwerkzaamheden op zee voor de aanleg van Net op zee IJmuiden Ver Alpha.  

Op grond van de eerdere vertroebelingsstudie was een mitigerende maatregel opgesteld om 

cumulatie van vertroebeling in het gebied nabij de Maasvlakte te voorkomen. Op de Maasvlakte 

broeden diverse soorten sterns die op zicht jagen onderwater in de zee nabij de Maasvlakte. Omdat 

deze soorten in de broedperiode een beperkt vliegbereik hebben was geconcludeerd dat de 

vertroebeling bij gelijktijdige of aansluitende aanleg van Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta een 

negatief effect op het foerageersucces van deze vogels zou kunnen hebben en daarmee op het 

broedsucces.  

 

Aanleiding en toelichting nieuwe vertroebelingsstudie 

Eind 2021 zijn in opdracht van TenneT surveys uitgevoerd die o.a. inzicht geven in het slibpercentage 

van de zeebodem langs het VKA-tracé van Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta. Met de nieuwe 

inzichten is duidelijk dat de gehanteerde uitgangspunten in het vertroebelingsmodel dat is gebruikt 

in de Passende Beoordeling voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta een sterke overschatting 

van de vertroebeling geeft. Daarom is een nieuwe (worst case) modellering uitgevoerd voor Net op 

zee IJmuiden Ver Alpha en Beta apart én voor de projecten samen (in cumulatie). Resultaat van deze 

modellering zijn nieuwe reikwijdtes van slibconcentraties in het water en van sedimentatie. 

 

Wijziging in de effectbeoordeling MER, PB en andere natuurtoetsen 

In Bijlage H Memo vertroebeling is een uitgebreide toelichting te vinden op de nieuwe 

modelresultaten en ecologische beoordeling. Ook wordt uiteengezet wat er verandert in de toetsing 

en beoordeling per wetskader. Uit de nieuwe effectbeoordelingen blijkt dat een aantal van de 

eerder beoordeelde effecten aanmerkelijk kleiner uitvalt. Voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha wijst 

de berekening uit dat de impact door vertroebeling op foerageermogelijkheden van zichtjagende 

vogels aanmerkelijk kleiner blijkt. De effectbeoordelingen voor vertroebeling en sedimentatie in het 

MER, de Passende Beoordeling, de watertoetsen en de soortbeschermingstoets veranderen niet 

aangezien er op zichzelf een effect blijft van vertroebeling.  

 

Voor cumulatie met Net op zee IJmuiden Ver Beta geldt ook dat de impact door vertroebeling 

aanmerkelijk kleiner is dan ingeschat. In tegenstelling tot de eerdere beoordeling komt naar voren 

dat er geen langdurige vertroebeling is nabij de Maasvlakte. Dat betekent dat er geen negatieve 

impact is op de foerageermogelijkheden voor broedende vogels van de Maasvlakte die op zicht 

onder water jagen.  
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Op grond van de eerdere beoordeling was als mitigerende maatregel voorgeschreven: ‘Het houden 

van een periode van tenminste 4 maanden tussen de aanleg van de kabels van Net op zee IJmuiden 

Ver Alpha en Beta’. Op grond van de nieuwe berekeningen blijkt hiervoor geen aanleiding te 

bestaan. Op zichzelf en in cumulatie treedt er geen langdurige, grootschalige vertroebeling op die 

een beperking vormt voor broedende vogels. De aanleg van Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta 

tegelijk leidt niet tot negatieve effecten op enige soort(groep). 

 

 
Figuur 4-1 Resultaat vertroebeling oorspronkelijke berekening (2021), bijlage VII-F MER deel B 

 

 

Figuur 4-2 Resultaat vertroebeling geactualiseerde berekening (2022), zie bijlage H 
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5 Beleidswijzigingen 

In dit hoofdstuk worden de effecten van de wijzigingen in beleid sinds de publicatie van de 

ontwerpbesluiten toegelicht.  

 

5.1 Programma Noordzee 

In het MER is gebruik gemaakt van het Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 en het Aanvullend 

Ontwerp programma Noordzee 2022-2027. Op 18 maart 2022 is het Programma Noordzee 2022-

2027 definitief vastgesteld. Dit heeft geen consequenties voor het toetsingskader. 

 

5.2 Natura 2000-gebied de Bruine Bank 

Op 8 december 2021 is de Bruine Bank definitief aangewezen als Natura 2000-gebied op grond van 

de Vogelrichtlijn. Daarnaast is de begrenzing van gebied de Borkumse Stenen na consensus in het 

Noordzeeoverleg van 22 december 2021 gewijzigd. De definitieve aanwijzing heeft geen 

consequenties voor het toetsingskader, omdat de Bruine Bank reeds is meegenomen in de 

beoordeling. 

 

5.3 Coalitieakkoord 

Op 15 december 2021 is het coalitieakkoord 2021 – 2025 van kabinet Rutte IV gepubliceerd, waarin 

is opgenomen dat het doel voor 2030 in de Klimaatwet wordt aangescherpt tot tenminste 55% CO2-

reductie. De aanscherping van de nationale klimaatdoelstellingen heeft geen consequenties voor het 

toetsingskader. 

 

5.4 Kader Ecologie en Cumulatie 4.0 

In Maart 2022 is het Kader Ecologie en Cumulatie 4.0 (KEC 4.0) gepubliceerd. Het KEC is geen 

toetsingskader voor besluitvorming maar geeft inzicht in de gezamenlijke potentiële effecten van de 

gewenste ontwikkeling nu en in de toekomst voor wind op zee. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van 

de meest recente wetenschappelijke inzichten. Het KEC 4.0 is opgesteld vanwege de gewenste 

versnelling van de ontwikkeling van windenergie op zee de komende jaren. Een additionele 10,7 GW 

is gewenst voor 2030.  

 

In KEC 4.0 is recentere informatie over de bruinvispopulatie opgenomen, die is beperkt hoger dan in 

KEC 3.0 waar Net op zee IJmuiden Ver Alpha op is gebaseerd. De geactualiseerde omvang van de 

bruinvispopulatie in het NCP is 62.771 in plaats van 51.000. Een beperkt grotere populatie heeft 

geen gevolgen voor de conclusies van de effectbeoordeling in het MER.  

 

Onderdeel van het KEC 4.0 is een scenarioanalyse voor onderwatergeluid van het effect van alle 

voorziene extra projecten (+10,7 GW aan windenergie). De analyse wijst uit dat bij gebruik van de 

geluidsnorm van 168 dB de realisatie van extra windenergiegebieden en platforms cumulatief een te 

groot effect veroorzaken op de bruinvispopulatie. Dat betekent dat voor het mogelijk maken van de 

extra gebieden moet worden nagegaan op welke wijze dit effect kan worden beperkt.  
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BIJLAGEN 
 

Bijlage A Wijzigingen boringen 

Bijlage B Wijziging lay-out converterstation  
Bijlage C AERIUS berekeningen stikstof nulsituatie 
Bijlage D Berekeningen stikstof 80% reductie 
Bijlage E Memo stikstofberekeningen aanlegfase  
Bijlage F Memo stikstofberekeningen gebruiksfase 
Bijlage G Geluidberekeningen nieuwe lay-out converterstation 
Bijlage H Memo vertroebeling 
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BIJLAGE A WIJZIGINGEN BORINGEN 
 

  



 

WIJZIGINGEN BORINGEN ALPHA 

1 Wijzigingen boringen ten zuiden van het Veerse Meer  

Bij het optimaliseren van het kabel-tracé is gebleken dat een aantal boringen aangepast dienen te 

worden. Hieronder wordt per wijziging beschreven wat de wijziging inhoudt en of de wijziging 

gevolgen heeft voor de effectbeoordeling. Op figuur 1.1 is een overzicht van de wijzigingen te zien.  

 

 
Figuur 1-1 Overzicht wijzigingen boringen ten zuiden van het Veerse Meer 

 

 

 

 

 



 

1.1 Boring onder mestput, parallel aan de Muidenweg. 

Als onderdeel van de aanpassingen aan het wegennet in relatie tot de ontwikkeling van Waterpark 

Veerse Meer, wordt er in dit gebied in de toekomst waarschijnlijk een nieuwe weg gerealiseerd 

(vanaf de A58 naar de Muidenweg). Deze nieuwe weg kruist dan de kabels om aan te kunnen sluiten 

op de Muidenweg. Daarom is met de gemeente Middelburg en het waterschap Scheldestromen 

afgesproken om de boring onder de mestput te verlengen (groene cirkel op Figuur 1-2) zodat 

mogelijk conflict met toekomstige plannen voor het wegennet wordt voorkomen. Zie voor extra 

toelichting ook zienswijze 202200192 die aanleiding was voor deze wijziging. De boring wordt met 

63 meter verlengd, maar de ligging van de boring blijft hetzelfde. Hieronder is beschreven of de 

wijziging van de boring gevolgen heeft voor de effectbeoordeling. 

 

 
Figuur 1-2 Verlenging van de boring parallel aan de Muidenweg 

 

Bodem en water op land: Door de verlenging van de boring vindt er minder open ontgraving plaats. 

Hierdoor is de benodigde bemaling naar verwachting kleiner. Een verlenging van de boring 

veroorzaakt dus geen verandering in de effectbeoordeling. Een afname van benodigde bemaling is 

op zich positief maar leidt niet tot een verandering in de effectscore. 

Natuur op land: De verlenging van de boring heeft geen gevolgen voor de effectbeoordeling 

aangezien de ligging van het tracé niet wijzigt.  

Landschap en cultuurhistorie: De verlenging van de boring heeft geen gevolgen voor de 
effectbeoordeling aangezien de ligging van het tracé niet wijzigt.  



 

Archeologie: De verlenging van de boring heeft geen gevolgen voor de effectbeoordeling, aangezien 

de ligging van het tracé niet wijzigt.  

Leefomgeving, ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties op land: De verlenging van de boring 

heeft geen gevolgen voor de effectbeoordeling, aangezien de ligging van het tracé niet wijzigt.  
 

1.2 Boring onder de Oude Veerweg 

Het tracé ten zuiden van de Oude Veerweg komt aan de westzijde van de dijk te liggen. In het MER is 

een ligging in de dijk en aan de oostzijde van de dijk onderzocht. Door de wijziging van de ligging van 

het tracé (zie paragraaf 3.2 van het Addendum) komt ook de boring onder de Oude Veerweg anders 

te liggen (die kan dan rechtdoor gaan) (zie Figuur 1-3). Daarnaast is het mogelijk dat deze boring 

wijzigt qua uitvoering, vanwege de voor de kabels ongunstige grondcondities ter plaatse. In plaats 

van één grotere boring, waar de kabels gebundeld in liggen, zal deze boring dan uitgevoerd worden 

in vier individuele, kleinere boringen (Figuur 1-4). Hierna is beschreven of de wijziging van de 

boringen gevolgen heeft voor de effectbeoordeling. 

 

 
Figuur 1-3 Wijziging boring onder de Oude Veerweg ten oosten van de dijk naar de west kant van de 
dijk 

 



 

 
Figuur 1-4 Configuratie met vier separate boringen 

 

Bodem en water op land: De ondergrond bij dit deel van het tracé bestaat uit klei en veen en is door 

grondwaterstandverlaging vanwege bemaling gevoelig voor zetting. Bij de in- en uittredepunten van 

de boringen vindt bemaling plaats. Bij vier boringen in plaatst van één moet er meer bemalen 

worden waardoor er lokaal een grotere kans op zetting is. Dit kan ook leiden tot een tijdelijk lagere 

grondwaterstand. Aangezien het een zeer beperkt deel van het tracé betreft heeft dit geen invloed 

op de effectbeoordeling. De boringen bij de Sloekreek doorsteken mogelijk de kleilagen wat 

lekstromen als gevolg kan hebben. De verandering van één naar vier boringen heeft, als gevolg van 

het groter aantal, een hogere kans op lekstromen langs de boringen. Door middel van het toepassen 

van kwelschermen kan de kans op lekstromen worden voorkomen waardoor de effectbeoordeling 

niet wijzigt.  

Natuur op land: Bij de in- en uittredepunten vindt bemaling plaats. Bij vier boringen in plaats van 

een moet er meer bemalen worden. Door het toepassen van retourbemaling is geen sprake van een 

meetbare grondwaterstandverlaging buiten de werkstrook. De effectbeoordeling verandert hierdoor 

niet.  

Landschap en cultuurhistorie: De wijziging van de boring heeft geen gevolgen voor de 

effectbeoordeling.  

Archeologie: Dit deel van het tracé ligt in een gebied met lage archeologische verwachtingswaarde. 

Hierdoor heeft de wijziging van een naar vier boringen geen invloed op de effectbeoordeling.  

Leefomgeving, ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties op land: De wijziging van de boring heeft 

geen gevolgen voor de effectbeoordeling.  

 

 

 

 



 

1.3 Boring vanaf westzijde kreek onder N254/Bernhardweg West richting kabel- 

en leidingenstrook 

Voor de boring vanaf westzijde kreek onder de N254/Bernhardweg West geldt dat de boring door 

voor de kabels ongunstige grondcondities in een andere configuratie moet worden uitgevoerd: in 

vier aparte, kleinere boringen in plaats van één grotere, gebundelde boring (zie Figuur 1-4 en Figuur 

1-5). Hieronder is beschreven of de wijzigingen van de boringen gevolgen heeft voor de 

effectbeoordeling.  

 

 
Figuur 1-5 Ligging van de boring onder de N254 

 

Bodem en water op land: De ondergrond bij dit deel van het tracé bestaat uit klei en veen en is door 

grondwaterstandsverlaging vanwege bemaling gevoelig voor zetting. Bij vier boringen in plaats van 

één moet er meer bemalen worden wat zetting tot gevolg kan hebben. Dit kan ook leiden tot een 

lagere grondwaterstand. Echter is dit maar over een klein deel van het tracé waardoor de 

effectbeoordeling niet veranderd. De verandering van één boring naar vier boringen kan de kans op 

mogelijke lekstromen langs de boringen vergroten. Door het toepassen van kwelschermen kunnen 

de mogelijke lekstromen worden voorkomen waardoor de effectbeoordeling niet wijzigt.  



 

Natuur op land: Bij de in- en uittredepunten van boringen vindt bemaling plaats. De aanleg van vier 

kabels in plaats van een kan zorgen voor een beperkte toename in bemaling. Maar wanneer 

bemaling toegepast wordt, wordt gebruik gemaakt van retourbemaling. Hierdoor is geen sprake van 

een meetbare grondwaterstandverlaging buiten de werkstrook en dus ook niet binnen het 

natuurbeheertype de Sloekreek van het NNZ. De effectbeoordeling verandert hierdoor niet. 

Landschap en cultuurhistorie: De wijziging van de boring heeft geen gevolgen voor de 

effectbeoordeling.  

Archeologie: Dit deel van het tracé ligt in een gebied met lage archeologische verwachtingswaarde. 

Hierdoor heeft de wijziging van een naar vier boringen geen invloed op de effectbeoordeling.  

Leefomgeving, ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties op land: De wijziging van de boring heeft 

geen gevolgen voor de effectbeoordeling.  
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BIJLAGE B WIJZIGING LAY-OUT CONVERTERSTATION  
  



 

Wijziging lay-out converterstation  

 

 
Figuur 0-1 Converterstation Alpha oude lay-out 

 



 

 
Figuur 0-2 Converterstation Alpha nieuwe lay-out 
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BIJLAGE C AERIUS BEREKENINGEN STIKSTOF NULSITUATIE 
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Contactgegevens
Rechtspersoon TenneTTSOBV

Inrichtingslocatie Noordzee,

-Borssele

Activiteit
Omschrijving VERIJmuidenAlpha

Toelichting N-depositiet.g.v.realisatiefasevanVERIJmuidenAlpha

BSL2-1x4bundeling-Nulsituatie

Berekening
AERIUSkenmerk RfHJZUopPdYE

Datumberekening 30maart2022,14:16

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

VERIJmuidenAlphaBSL2B-Nulsituatie-

Beoogd
2022 106,1kg/j 1.572,4ton/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

VERIJmuidenAlphaBSL2B-Nulsituatie-

Beoogd
2.908,90mol/ha/j 3573547 Grevelingen

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 2.467,69ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 1,38mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j

Projectberekening

2/9RfHJZUopPdYE (30 maart 2022)



VERIJmuidenAlphaBSL2B-Nulsituatie(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen
Emissie

NH3

Emissie

NOx

1 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute|JacketplatformAlpha -
63,3

ton/j

2 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Binnengaatsroute|BSL-2Bnearshore -
87,9

ton/j

3 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Binnengaatsroute|BSL-2Binshore -
55,4

ton/j

4 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute|BSL-2Bo�shoredeelI -
680,0

ton/j

5 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute|BSL-2Bo�shoredeelII -
680,0

ton/j

10
Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning|onshore

converterstation

66,0

kg/j

2.680,8

kg/j

11
Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning|Onshore

kabeltracéBSL2;dieselmaterieel

21,6

kg/j

511,7

kg/j

12
Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning|realisatie2

schakelvelden(380kV-StationBorssele)
5,3kg/j

124,2

kg/j

13
Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning|Onshore

boorinstallatiePL1
3,4kg/j

77,5

kg/j

14
Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning|Onshore

boorinstallatiePL2
3,4kg/j

77,5

kg/j

15 Luchtverkeer|Taxiën|HelicopterplatformopzeeLTO-cycli -
236,0

kg/j

16 Luchtverkeer|Taxiën|HelicopterplatformDenHelderLTO-cycli -
236,0

kg/j

17 Luchtverkeer|Stijgen|HelicoptervliegenDenHelder-platformopzee -
1.760,0

kg/j

 Verkeersnetwerk 6,5kg/j
188,8

kg/j

Projectberekening

3/9RfHJZUopPdYE (30 maart 2022)



Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

50km

Projectberekening

4/9RfHJZUopPdYE (30 maart 2022)



ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"VERIJmuidenAlpha

BSL2B-Nulsituatie"(Beoogd)incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 2.467,69 2.908,90 2.467,69 1,38 0,00 0,00

Pergebied Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Kopvan

Schouwen

(116)

1.030,39 2.105,54 1.030,39 1,38 0,00 0,00

Mantelingvan

Walcheren

(117)

313,43 2.154,24 313,43 0,91 0,00 0,00

Grevelingen

(115)
153,41 2.908,90 153,41 0,88 0,00 0,00

Duinen

Goeree&

KwadeHoek

(101)

524,65 2.156,52 524,65 0,66 0,00 0,00

Oosterschelde

(118)
2,27 1.922,07 2,27 0,42 0,00 0,00

Voordelta

(113)
1,67 1.193,87 1,67 0,35 0,00 0,00

Westerschelde

&Saeftinghe

(122)

2,22 1.954,54 2,22 0,24 0,00 0,00

VoornesDuin

(100)
238,39 2.253,36 238,39 0,17 0,00 0,00

Yersekeen

KapelseMoer

(121)

0,21 1.752,97 0,21 0,07 0,00 0,00

DuinenDen

Helder-

Callantsoog

(84)

200,99 1.744,17 200,99 0,01 0,00 0,00

Projectberekening
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Pergebied Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

GrooteGat

(124)
0,02 1.581,03 0,02 0,01 0,00 0,00

Zwin&

Kievittepolder

(123)

0,01 2.018,47 0,01 0,01 0,00 0,00

Projectberekening

6/9RfHJZUopPdYE (30 maart 2022)



VERIJmuidenAlphaBSL2B-Nulsituatie,Rekenjaar2022

1 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute

Naam Jacketplatform
Alpha

Locatie 26373,537729
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 28,0m
Warmteinhoud 2,640MW

NOx 63,3ton/j

2 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Binnengaatsroute

Naam BSL-2Bnearshore
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 28,0m
Warmteinhoud 2,640MW

NOx 87,9ton/j

3 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Binnengaatsroute

Naam BSL-2Binshore
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 28,0m
Warmteinhoud 2,640MW

NOx 55,4ton/j

4 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute

Naam BSL-2Bo�shore
deelI

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 28,0m
Warmteinhoud 2,640MW

NOx 680,0ton/j

5 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute

Naam BSL-2Bo�shore
deelII

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 28,0m
Warmteinhoud 2,640MW

NOx 680,0ton/j

10 Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning

Naam onshore
converterstation

NOx 2.680,8kg/j
NH3 66,0kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

dieselmaterieel
Stage-IV,2014-2018,75-560kW,diesel,
SCR:ja

80441l/j 5157u/j 4826l/j NOx
460,4
kg/j

NH3
19,3
kg/j

Heistelling
Stage-IIIB,2011-2013,75-560kW,diesel,
SCR:ja

194513l/j 8333u/j 5835l/j NOx
2.220,4
kg/j

NH3
46,7
kg/j

Projectberekening
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11 Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning

Naam Onshorekabeltracé
BSL2;
dieselmaterieel

NOx 511,7kg/j
NH3 21,6kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

dieselmaterieel
Stage-IV,2014-2018,75-560kW,diesel,
SCR:ja

89832l/j 5320u/j 5390l/j NOx
511,7
kg/j

NH3
21,6
kg/j

12 Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning

Naam realisatie2
schakelvelden
(380kV-Station
Borssele)

Locatie 39351,383912

NOx 124,2kg/j
NH3 5,3kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

dieselmaterieel
Stage-IV,2014-2018,75-560kW,diesel,
SCR:ja

22220l/j 823u/j 1333l/j NOx
124,2
kg/j

NH3
5,3
kg/j

13 Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning

Naam Onshore
boorinstallatiePL1

Locatie 34400,401362

NOx 77,5kg/j
NH3 3,4kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

boorinstallatie
Stage-IV,2014-2018,75-560kW,diesel,
SCR:ja

14010l/j 400u/j 841l/j NOx
77,5
kg/j

NH3
3,4
kg/j

14 Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning

Naam Onshore
boorinstallatiePL2

Locatie 34390,401797

NOx 77,5kg/j
NH3 3,4kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

boorinstallatie
Stage-IV,2014-2018,75-560kW,diesel,
SCR:ja

14010l/j 400u/j 841l/j NOx
77,5
kg/j

NH3
3,4
kg/j

Projectberekening
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15 Luchtverkeer|Taxiën

Naam Helicopterplatform
opzeeLTO-cycli

Locatie 26895,537600
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 15,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 236,0kg/j

16 Luchtverkeer|Taxiën

Naam Helicopterplatform
DenHelderLTO-
cycli

Locatie 114080,548814
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 15,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 236,0kg/j

17 Luchtverkeer|Stijgen

Naam Helicoptervliegen
DenHelder-
platformopzee

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 610,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 1.760,0kg/j

Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.0.5_20220328_855771c674

Databaseversie 2021.0.5_855771c674

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening
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Contactgegevens
Rechtspersoon TenneTTSOBV

Inrichtingslocatie Noordzee,

-Borssele

Activiteit
Omschrijving VERIJmuidenAlpha

Toelichting N-depositiet.g.v.realisatiefasevanVERIJmuidenAlpha

BSL2-2x2bundeling-Nulsituatie

Berekening
AERIUSkenmerk Rr8NNATbU36s

Datumberekening 30maart2022,14:22

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

VERIJmuidenAlphaBSL2B-2x2bundeling-

Nulsituatie-Beoogd
2022 106,1kg/j 1.874,9ton/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

VERIJmuidenAlphaBSL2B-2x2bundeling-

Nulsituatie-Beoogd
2.909,01mol/ha/j 3573547 Grevelingen

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 2.467,69ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 1,63mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j

Projectberekening
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VERIJmuidenAlphaBSL2B-2x2bundeling-Nulsituatie(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen
Emissie

NH3

Emissie

NOx

1 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute|JacketplatformAlpha -
63,3

ton/j

2 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Binnengaatsroute|BSL-2Bnearshore -
87,9

ton/j

3 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Binnengaatsroute|BSL-2Binshore -
89,8

ton/j

4 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute|BSL-2Bo�shoredeelI -
814,0

ton/j

5 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute|BSL-2Bo�shoredeelII -
814,0

ton/j

10
Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning|onshore

converterstation

66,0

kg/j

2.680,8

kg/j

11
Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning|Onshore

kabeltracéBSL2;dieselmaterieel

21,6

kg/j

511,7

kg/j

12
Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning|realisatie2

schakelvelden(380kV-StationBorssele)
5,3kg/j

124,2

kg/j

13
Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning|Onshore

boorinstallatiePL1
3,4kg/j

77,5

kg/j

14
Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning|Onshore

boorinstallatiePL2
3,4kg/j

77,5

kg/j

15 Luchtverkeer|Taxiën|HelicopterplatformopzeeLTO-cycli -
236,0

kg/j

16 Luchtverkeer|Taxiën|HelicopterplatformDenHelderLTO-cycli -
236,0

kg/j

17 Luchtverkeer|Stijgen|HelicoptervliegenDenHelder-platformopzee -
1.760,0

kg/j

 Verkeersnetwerk 6,5kg/j
188,8

kg/j

Projectberekening

3/9Rr8NNATbU36s (30 maart 2022)



Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

50km

Projectberekening

4/9Rr8NNATbU36s (30 maart 2022)



ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"VERIJmuidenAlpha

BSL2B-2x2bundeling-Nulsituatie"(Beoogd)incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 2.467,69 2.909,01 2.467,69 1,63 0,00 0,00

Pergebied Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Kopvan

Schouwen

(116)

1.030,39 2.105,78 1.030,39 1,63 0,00 0,00

Mantelingvan

Walcheren

(117)

313,43 2.154,37 313,43 1,28 0,00 0,00

Grevelingen

(115)
153,41 2.909,01 153,41 1,00 0,00 0,00

Duinen

Goeree&

KwadeHoek

(101)

524,65 2.156,55 524,65 0,77 0,00 0,00

Oosterschelde

(118)
2,27 1.922,17 2,27 0,57 0,00 0,00

Voordelta

(113)
1,67 1.193,94 1,67 0,42 0,00 0,00

Westerschelde

&Saeftinghe

(122)

2,22 1.954,56 2,22 0,32 0,00 0,00

VoornesDuin

(100)
238,39 2.253,39 238,39 0,20 0,00 0,00

Yersekeen

KapelseMoer

(121)

0,21 1.752,99 0,21 0,11 0,00 0,00

DuinenDen

Helder-

Callantsoog

(84)

200,99 1.744,17 200,99 0,01 0,00 0,00

Projectberekening
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Pergebied Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

GrooteGat

(124)
0,02 1.581,03 0,02 0,01 0,00 0,00

Zwin&

Kievittepolder

(123)

0,01 2.018,47 0,01 0,01 0,00 0,00

Projectberekening

6/9Rr8NNATbU36s (30 maart 2022)



VERIJmuidenAlphaBSL2B-2x2bundeling-Nulsituatie,Rekenjaar2022

1 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute

Naam Jacketplatform
Alpha

Locatie 26373,537729
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 28,0m
Warmteinhoud 2,640MW

NOx 63,3ton/j

2 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Binnengaatsroute

Naam BSL-2Bnearshore
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 28,0m
Warmteinhoud 2,640MW

NOx 87,9ton/j

3 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Binnengaatsroute

Naam BSL-2Binshore
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 28,0m
Warmteinhoud 2,640MW

NOx 89,8ton/j

4 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute

Naam BSL-2Bo�shore
deelI

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 28,0m
Warmteinhoud 2,640MW

NOx 814,0ton/j

5 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute

Naam BSL-2Bo�shore
deelII

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 28,0m
Warmteinhoud 2,640MW

NOx 814,0ton/j

10 Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning

Naam onshore
converterstation

NOx 2.680,8kg/j
NH3 66,0kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

dieselmaterieel
Stage-IV,2014-2018,75-560kW,diesel,
SCR:ja

80441l/j 5157u/j 4826l/j NOx
460,4
kg/j

NH3
19,3
kg/j

Heistelling
Stage-IIIB,2011-2013,75-560kW,diesel,
SCR:ja

194513l/j 8333u/j 5835l/j NOx
2.220,4
kg/j

NH3
46,7
kg/j

Projectberekening
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11 Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning

Naam Onshorekabeltracé
BSL2;
dieselmaterieel

NOx 511,7kg/j
NH3 21,6kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

dieselmaterieel
Stage-IV,2014-2018,75-560kW,diesel,
SCR:ja

89832l/j 5320u/j 5390l/j NOx
511,7
kg/j

NH3
21,6
kg/j

12 Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning

Naam realisatie2
schakelvelden
(380kV-Station
Borssele)

Locatie 39351,383912

NOx 124,2kg/j
NH3 5,3kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

dieselmaterieel
Stage-IV,2014-2018,75-560kW,diesel,
SCR:ja

22220l/j 823u/j 1333l/j NOx
124,2
kg/j

NH3
5,3
kg/j

13 Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning

Naam Onshore
boorinstallatiePL1

Locatie 34400,401362

NOx 77,5kg/j
NH3 3,4kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

boorinstallatie
Stage-IV,2014-2018,75-560kW,diesel,
SCR:ja

14010l/j 400u/j 841l/j NOx
77,5
kg/j

NH3
3,4
kg/j

14 Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning

Naam Onshore
boorinstallatiePL2

Locatie 34390,401797

NOx 77,5kg/j
NH3 3,4kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

boorinstallatie
Stage-IV,2014-2018,75-560kW,diesel,
SCR:ja

14010l/j 400u/j 841l/j NOx
77,5
kg/j

NH3
3,4
kg/j

Projectberekening
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15 Luchtverkeer|Taxiën

Naam Helicopterplatform
opzeeLTO-cycli

Locatie 26895,537600
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 15,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 236,0kg/j

16 Luchtverkeer|Taxiën

Naam Helicopterplatform
DenHelderLTO-
cycli

Locatie 114080,548814
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 15,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 236,0kg/j

17 Luchtverkeer|Stijgen

Naam Helicoptervliegen
DenHelder-
platformopzee

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 610,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 1.760,0kg/j

Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.0.5_20220328_855771c674

Databaseversie 2021.0.5_855771c674

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening
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Contactgegevens
Rechtspersoon TenneTTSOBV

Inrichtingslocatie Noordzee,

-Borssele

Activiteit
Omschrijving VERIJmuidenAlpha

Toelichting N-depositiet.g.v.realisatiefasevanVERIJmuidenAlpha

BSL2-1x4bundeling-Reductie

Berekening
AERIUSkenmerk Rhtajj9u55W1

Datumberekening 30maart2022,14:21

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

VERIJmuidenAlphaBSL2B-Reductie-

Beoogd
2022 106,1kg/j 605,7ton/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

VERIJmuidenAlphaBSL2B-Reductie-

Beoogd
2.908,50mol/ha/j 3573547 Grevelingen

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 2.448,33ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,86mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j

Projectberekening
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VERIJmuidenAlphaBSL2B-Reductie(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen
Emissie

NH3

Emissie

NOx

1 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute|JacketplatformAlpha -
63,3

ton/j

2 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Binnengaatsroute|BSL-2Bnearshore -
67,6

ton/j

3 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Binnengaatsroute|BSL-2Binshore -
51,0

ton/j

4 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute|BSL-2Bo�shoredeelI -
208,9

ton/j

5 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute|BSL-2Bo�shoredeelII -
208,9

ton/j

10
Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning|onshore

converterstation

66,0

kg/j

2.680,8

kg/j

11
Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning|Onshore

kabeltracéBSL2;dieselmaterieel

21,6

kg/j

511,7

kg/j

12
Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning|realisatie2

schakelvelden(380kV-StationBorssele)
5,3kg/j

124,2

kg/j

13
Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning|Onshore

boorinstallatiePL1
3,4kg/j

77,5

kg/j

14
Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning|Onshore

boorinstallatiePL2
3,4kg/j

77,5

kg/j

15 Luchtverkeer|Taxiën|HelicopterplatformopzeeLTO-cycli -
236,0

kg/j

16 Luchtverkeer|Taxiën|HelicopterplatformDenHelderLTO-cycli -
236,0

kg/j

17 Luchtverkeer|Stijgen|HelicoptervliegenDenHelder-platformopzee -
1.760,0

kg/j

 Verkeersnetwerk 6,5kg/j
188,8

kg/j

Projectberekening
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

50km

Projectberekening
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"VERIJmuidenAlpha

BSL2B-Reductie"(Beoogd)incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 2.448,33 2.908,50 2.448,33 0,86 0,00 0,00

Pergebied Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Kopvan

Schouwen

(116)

1.030,39 2.105,02 1.030,39 0,86 0,00 0,00

Mantelingvan

Walcheren

(117)

313,43 2.154,13 313,43 0,78 0,00 0,00

Grevelingen

(115)
153,21 2.908,50 153,21 0,42 0,00 0,00

Oosterschelde

(118)
2,27 1.922,02 2,27 0,35 0,00 0,00

Duinen

Goeree&

KwadeHoek

(101)

524,65 2.156,42 524,65 0,26 0,00 0,00

Voordelta

(113)
1,67 1.193,78 1,67 0,26 0,00 0,00

Westerschelde

&Saeftinghe

(122)

2,22 1.954,53 2,22 0,22 0,00 0,00

Yersekeen

KapelseMoer

(121)

0,21 1.752,96 0,21 0,07 0,00 0,00

VoornesDuin

(100)
219,24 2.253,26 219,24 0,05 0,00 0,00

DuinenDen

Helder-

Callantsoog

(84)

200,99 1.744,17 200,99 0,01 0,00 0,00

Projectberekening
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Pergebied Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

GrooteGat

(124)
0,02 1.581,03 0,02 0,01 0,00 0,00

Zwin&

Kievittepolder

(123)

0,01 2.018,47 0,01 0,01 0,00 0,00

Projectberekening
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VERIJmuidenAlphaBSL2B-Reductie,Rekenjaar2022

1 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute

Naam Jacketplatform
Alpha

Locatie 26373,537729
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 28,0m
Warmteinhoud 2,640MW

NOx 63,3ton/j

2 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Binnengaatsroute

Naam BSL-2Bnearshore
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 28,0m
Warmteinhoud 2,640MW

NOx 67,6ton/j

3 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Binnengaatsroute

Naam BSL-2Binshore
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 28,0m
Warmteinhoud 2,640MW

NOx 51,0ton/j

4 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute

Naam BSL-2Bo�shore
deelI

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 28,0m
Warmteinhoud 2,640MW

NOx 208,9ton/j

5 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute

Naam BSL-2Bo�shore
deelII

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 28,0m
Warmteinhoud 2,640MW

NOx 208,9ton/j

10 Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning

Naam onshore
converterstation

NOx 2.680,8kg/j
NH3 66,0kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

dieselmaterieel
Stage-IV,2014-2018,75-560kW,diesel,
SCR:ja

80441l/j 5157u/j 4826l/j NOx
460,4
kg/j

NH3
19,3
kg/j

Heistelling
Stage-IIIB,2011-2013,75-560kW,diesel,
SCR:ja

194513l/j 8333u/j 5835l/j NOx
2.220,4
kg/j

NH3
46,7
kg/j

Projectberekening
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11 Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning

Naam Onshorekabeltracé
BSL2;
dieselmaterieel

NOx 511,7kg/j
NH3 21,6kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

dieselmaterieel
Stage-IV,2014-2018,75-560kW,diesel,
SCR:ja

89832l/j 5320u/j 5390l/j NOx
511,7
kg/j

NH3
21,6
kg/j

12 Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning

Naam realisatie2
schakelvelden
(380kV-Station
Borssele)

Locatie 39351,383912

NOx 124,2kg/j
NH3 5,3kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

dieselmaterieel
Stage-IV,2014-2018,75-560kW,diesel,
SCR:ja

22220l/j 823u/j 1333l/j NOx
124,2
kg/j

NH3
5,3
kg/j

13 Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning

Naam Onshore
boorinstallatiePL1

Locatie 34400,401362

NOx 77,5kg/j
NH3 3,4kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

boorinstallatie
Stage-IV,2014-2018,75-560kW,diesel,
SCR:ja

14010l/j 400u/j 841l/j NOx
77,5
kg/j

NH3
3,4
kg/j

14 Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning

Naam Onshore
boorinstallatiePL2

Locatie 34390,401797

NOx 77,5kg/j
NH3 3,4kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

boorinstallatie
Stage-IV,2014-2018,75-560kW,diesel,
SCR:ja

14010l/j 400u/j 841l/j NOx
77,5
kg/j

NH3
3,4
kg/j

Projectberekening
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15 Luchtverkeer|Taxiën

Naam Helicopterplatform
opzeeLTO-cycli

Locatie 26895,537600
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 15,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 236,0kg/j

16 Luchtverkeer|Taxiën

Naam Helicopterplatform
DenHelderLTO-
cycli

Locatie 114080,548814
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 15,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 236,0kg/j

17 Luchtverkeer|Stijgen

Naam Helicoptervliegen
DenHelder-
platformopzee

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 610,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 1.760,0kg/j

Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.0.5_20220328_855771c674

Databaseversie 2021.0.5_855771c674

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening
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Contactgegevens
Rechtspersoon TenneTTSOBV

Inrichtingslocatie Noordzee,

-Borssele

Activiteit
Omschrijving VERIJmuidenAlpha

Toelichting N-depositiet.g.v.realisatiefasevanVERIJmuidenAlpha

BSL2-2x2bundeling-Reductie

Berekening
AERIUSkenmerk RYogaY19q4DM

Datumberekening 30maart2022,14:23

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

VERIJmuidenAlphaBSL2B-2x2bundeling-

Reductie-Beoogd
2022 106,1kg/j 766,2ton/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

VERIJmuidenAlphaBSL2B-2x2bundeling-

Reductie-Beoogd
2.908,56mol/ha/j 3573547 Grevelingen

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 2.455,93ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 1,13mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j

Projectberekening
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VERIJmuidenAlphaBSL2B-2x2bundeling-Reductie(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen
Emissie

NH3

Emissie

NOx

1 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute|JacketplatformAlpha -
63,3

ton/j

2 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Binnengaatsroute|BSL-2Bnearshore -
67,6

ton/j

3 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Binnengaatsroute|BSL-2Binshore -
84,9

ton/j

4 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute|BSL-2Bo�shoredeelI -
272,2

ton/j

5 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute|BSL-2Bo�shoredeelII -
272,2

ton/j

10
Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning|onshore

converterstation

66,0

kg/j

2.680,8

kg/j

11
Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning|Onshore

kabeltracéBSL2;dieselmaterieel

21,6

kg/j

511,7

kg/j

12
Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning|realisatie2

schakelvelden(380kV-StationBorssele)
5,3kg/j

124,2

kg/j

13
Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning|Onshore

boorinstallatiePL1
3,4kg/j

77,5

kg/j

14
Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning|Onshore

boorinstallatiePL2
3,4kg/j

77,5

kg/j

15 Luchtverkeer|Taxiën|HelicopterplatformopzeeLTO-cycli -
236,0

kg/j

16 Luchtverkeer|Taxiën|HelicopterplatformDenHelderLTO-cycli -
236,0

kg/j

17 Luchtverkeer|Stijgen|HelicoptervliegenDenHelder-platformopzee -
1.760,0

kg/j

 Verkeersnetwerk 6,5kg/j
188,8

kg/j

Projectberekening
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

50km

Projectberekening
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"VERIJmuidenAlpha

BSL2B-2x2bundeling-Reductie"(Beoogd)incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 2.455,93 2.908,56 2.455,93 1,13 0,00 0,00

Pergebied Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Mantelingvan

Walcheren

(117)

313,43 2.154,24 313,43 1,13 0,00 0,00

Kopvan

Schouwen

(116)

1.030,39 2.105,21 1.030,39 1,05 0,00 0,00

Oosterschelde

(118)
2,27 1.922,12 2,27 0,49 0,00 0,00

Grevelingen

(115)
153,21 2.908,56 153,21 0,48 0,00 0,00

Voordelta

(113)
1,67 1.193,84 1,67 0,32 0,00 0,00

Duinen

Goeree&

KwadeHoek

(101)

524,65 2.156,43 524,65 0,31 0,00 0,00

Westerschelde

&Saeftinghe

(122)

2,22 1.954,56 2,22 0,29 0,00 0,00

Yersekeen

KapelseMoer

(121)

0,21 1.752,98 0,21 0,10 0,00 0,00

VoornesDuin

(100)
226,84 2.253,27 226,84 0,07 0,00 0,00

DuinenDen

Helder-

Callantsoog

(84)

200,99 1.744,17 200,99 0,01 0,00 0,00
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Pergebied Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

GrooteGat

(124)
0,02 1.581,03 0,02 0,01 0,00 0,00

Zwin&

Kievittepolder

(123)

0,01 2.018,47 0,01 0,01 0,00 0,00
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VERIJmuidenAlphaBSL2B-2x2bundeling-Reductie,Rekenjaar2022

1 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute

Naam Jacketplatform
Alpha

Locatie 26373,537729
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 28,0m
Warmteinhoud 2,640MW

NOx 63,3ton/j

2 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Binnengaatsroute

Naam BSL-2Bnearshore
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 28,0m
Warmteinhoud 2,640MW

NOx 67,6ton/j

3 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Binnengaatsroute

Naam BSL-2Binshore
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 28,0m
Warmteinhoud 2,640MW

NOx 84,9ton/j

4 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute

Naam BSL-2Bo�shore
deelI

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 28,0m
Warmteinhoud 2,640MW

NOx 272,2ton/j

5 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute

Naam BSL-2Bo�shore
deelII

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 28,0m
Warmteinhoud 2,640MW

NOx 272,2ton/j

10 Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning

Naam onshore
converterstation

NOx 2.680,8kg/j
NH3 66,0kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

dieselmaterieel
Stage-IV,2014-2018,75-560kW,diesel,
SCR:ja

80441l/j 5157u/j 4826l/j NOx
460,4
kg/j

NH3
19,3
kg/j

Heistelling
Stage-IIIB,2011-2013,75-560kW,diesel,
SCR:ja

194513l/j 8333u/j 5835l/j NOx
2.220,4
kg/j

NH3
46,7
kg/j

Projectberekening
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11 Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning

Naam Onshorekabeltracé
BSL2;
dieselmaterieel

NOx 511,7kg/j
NH3 21,6kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

dieselmaterieel
Stage-IV,2014-2018,75-560kW,diesel,
SCR:ja

89832l/j 5320u/j 5390l/j NOx
511,7
kg/j

NH3
21,6
kg/j

12 Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning

Naam realisatie2
schakelvelden
(380kV-Station
Borssele)

Locatie 39351,383912

NOx 124,2kg/j
NH3 5,3kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

dieselmaterieel
Stage-IV,2014-2018,75-560kW,diesel,
SCR:ja

22220l/j 823u/j 1333l/j NOx
124,2
kg/j

NH3
5,3
kg/j

13 Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning

Naam Onshore
boorinstallatiePL1

Locatie 34400,401362

NOx 77,5kg/j
NH3 3,4kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

boorinstallatie
Stage-IV,2014-2018,75-560kW,diesel,
SCR:ja

14010l/j 400u/j 841l/j NOx
77,5
kg/j

NH3
3,4
kg/j

14 Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning

Naam Onshore
boorinstallatiePL2

Locatie 34390,401797

NOx 77,5kg/j
NH3 3,4kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

boorinstallatie
Stage-IV,2014-2018,75-560kW,diesel,
SCR:ja

14010l/j 400u/j 841l/j NOx
77,5
kg/j

NH3
3,4
kg/j

Projectberekening
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15 Luchtverkeer|Taxiën

Naam Helicopterplatform
opzeeLTO-cycli

Locatie 26895,537600
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 15,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 236,0kg/j

16 Luchtverkeer|Taxiën

Naam Helicopterplatform
DenHelderLTO-
cycli

Locatie 114080,548814
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 15,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 236,0kg/j

17 Luchtverkeer|Stijgen

Naam Helicoptervliegen
DenHelder-
platformopzee

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 610,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 1.760,0kg/j

Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.0.5_20220328_855771c674

Databaseversie 2021.0.5_855771c674

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/
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1 Inleiding 

Voor het opstellen van het MER en de Passende beoordeling voor de realisatie van het Net op zee IJmuiden Ver 
Alpha zijn stikstofdepositieberekeningen uitgevoerd. De berekeningen zijn uitgevoegd voor twee configuraties, te 
weten: 
• 1x4 kabelconfiguratie; 
• 2x2 kabelconfiguratie; 
 
Omdat de uitvoering van de baggerwerkzaamheden veruit de grootste luchtemissies veroorzaken, is ook onderzocht 
wat de effecten zijn van emissiebeperkende maatregelen aan de baggerschepen.  
 
De aanleg betreft op de hoofdlijnen de volgende onderdelen: 
• Onshore converterstation (locatie Belgiëweg Oost); 
• Onshore 380 kV-station Borssele (realisatie van 2 schakelvelden, rails reeds aanwezig) 
• Onshore kabeltracé inclusief verbinding tussen converter en 380 kV-station Borssele; 
• Kabeltracé off-, near- en inshore; 
• Platform op zee. 
 
 



 
 

Onze referentie: D10053783:17 - Datum: 31 maart 2022  2 van 11  

  
 

 
Figuur 1 Ligging kabeltracés, converterstation en platform 
 
De verwachting is dat de aanlegfase circa drie tot vier jaar zal duren. In de stikstofdepositieberekening is uitgegaan 
van een totale depositie gedurende gehele aanlegfase (alsof de werkzaamheden en daarmee de emissie en depositie 
in één kalenderjaar plaatsvindt). Dit omdat het om een tijdelijke ingreep gaat (na de realisatie is er geen sprake meer 
van meetbare depositie) en op deze wijze inzicht verkregen wordt in het totale éénmalig planeffect. 
 
Deze memo geeft inzicht in de methode die is gebruikt om effecten als gevolg van tijdelijke stikstofemissies en 
daarmee samenhangende stikstofdeposities te kunnen bepalen. Het betreft de uitgangspunten die zijn gebruikt voor 
de berekeningen van de stikstofdeposities met behulp van een verspreidingsmodel. 
 
2 Uitgangspunten en emissies 

Voor de realisatie van de converterstation, schakelvelden en het kabeltracé op het land worden mobiele werktuigen 
zoals graafmachines en hijskranen ingezet. De aan- en afvoer van materialen worden per as geleverd. Daarnaast 
vinden er dagelijks motorvoertuigbewegingen plaats van personeel. Voor de aanleg van het kabeltracé en platform op 
zee worden diverse werkschepen en sleepboten ingezet. 
 
2.1 Mobiele werktuigen 

De emissies van mobiele werktuigen zijn afhankelijk van het motorisch vermogen, de gemiddelde belasting, het 
bouwjaar en de draaiuren. In principe betreft het allemaal ‘dieselmaterieel’. De emissiefactoren van onder andere 
dieselmaterieel is op Europees niveau gereguleerd via emissie-eisen. 
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Emissiefactoren 
De voorschriften voor dieselmaterieel gelden sinds 1997. De EU-richtlijnen (97/68/EC en 2002/88/EC) bevatten 
normen voor de maximale uitstoot van luchtverontreiniging per vermogensklasse in gram. Er is sprake van invoering in 
vijf fasen van strenger wordende emissienormen. De derde fase verloopt in twee stappen: Stage IIIA voor motoren 
met een variabel toerental met bouwjaar 2006/2008 en Stage IIIB voor bouwjaar 2011/2013. De vierde fase geldt 
vanaf 2014 (EU-richtlijnen 2004/26/EC). De vijfde fase (Stage V) is ingegaan in 2019/2020 (Verordening EU 
2016/1628). Een overzicht van de normen is opgenomen in Tabel 1. Als gevolg van de implementatie geldt dat met 
het verloop van de jaren de emissie-eisen zijn verlaagd (=strenger). Het bouwjaar en motorisch vermogen van het 
materieel is daarin leidend.  
 
Jaar Stage Motorisch vermogen NOx-eis 

  [kW] [g/kW] 

1999 I 130-560 9,2 

1999 I 75-130 9,2 

2002 II 130-560 6,0 

2003 II 75-130 6,0 

2006 IIIA 130-560 3,6 

2007 IIIA 75-130 3,6 

2011 IIIB 130-560 2,0 

2012 IIIB 56-130 3,3 

2014 IV 130-560 0,4 

2014 IV 56-130 0,4 

2019 V 130-560 0,4 

2019 V P>560* 3,5 

2020 V 56-130 0,4 

* Voor dieselgeneratoren geldt 0,67 g/kWh   
Tabel 1 Emissie-eisen diesel motorwerktuigen volgens EU-richtlijnen 
 
 
Berekeningsmethode 2022 
Uit het onderzoek van TNO1 uit 2020 is gebleken dat de emissiefactoren van o.a. NOx in de praktijk tijdens de 
belasting (in bedrijf) in veel gevallen hoger uitvallen dan de EU-normering. Er is naar voren gekomen dat in de praktijk 
veel materieel relatief lang stationair draait of stand-by staat. De NOx-emissie gedurende stationair draaien of stand-by 
staan is relatief hoog, terwijl de motorbelasting heel laag of nihil is. Uit dit onderzoek van TNO blijkt dat materieel een 
aanzienlijk deel van de tijd stationair draait. Uit nader onderzoek en metingen van TNO [TNO 2021 R10221]2 bleek dat 
de mobiele werktuigen gemiddeld 35% van de tijd stationair draaien. In de nieuwe emissieberekeningen voor de 
aanlegfase is uitgegaan van 35% stationair draaien met uitzondering van de heistelling en boorinstallatie. Voor de 
heistelling en boorinstallatie is respectievelijk 50% en 20% aangehouden conform de berekeningen van 2021. 
 

 
1 TNO-rapport “TNO Kennisinbreng Mobiliteit voor Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019,” kenmerk TNO 2019 P12134 , d.d. 
14 februari 2020. 
2 Ligterink et al., ’Real-world emissions of non-road mobile machinery’, d.d. 11 februari 2021. 
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In 2021 heeft TNO [TNO 2021 R12305]3 nader onderzoek gedaan naar de NOx- en NH3-emissies van mobiele 
werktuigen. Dit onderzoek heeft geleid tot een nieuwe methode voor het berekenen van emissies van mobiele 
werktuigen, de zogenaamd AUB-methode (AdBlue verbruik, Uren en Brandstofverbruik). Een beschrijving van de 
methode en een uitgebreide onderbouwing staat in het TNO-rapport [TNO 2021 R12305]. 
 
De emissievrachten van mobiele werktuigen zijn opnieuw berekend op basis van de nieuwe AUB-methode. Deze 
methode is het meest nauwkeurig wanneer het brandstof- en AdBlue-verbruik exact bekend zijn. In deze fase van het 
project is het verbruik nog niet bekend. In het TNO-rapport [TNO 2021 R10221] zijn verschillende formules 
opgenomen om het brandstofverbruik in te schatten. De te gebruiken formule is afhankelijk van beschikbare 
gegevens. Op basis van het motorisch vermogen, de gemiddelde belasting en het aantal draaiuren is het totale 
brandstofverbruik berekend. Daarnaast is het bouwjaar/Stage klasse nodig voor het berekenen van het verbruik. Dit 
geldt ook voor AdBlue. Er is uitgegaan van bouwjaar 2014 (Stage klasse IV) met uitzondering van heistelling. Omdat 
een heistelling een langer levensduur heeft, is er uitgegaan van Stage klasse IIIB (bouwjaar 2011). Voor het 
berekenen van het brandstofverbuik is uitgegaan van de volgende formule: 
 
Brandstofverbruik [l/jaar] = (3600/3,1) * (0,5*(1 + F[jaar]) * (0,4 + 0,0025 * Pmax + 0,20*F[jaar] * (1 + exp(-
Pmax/5)) * Pinzet/ρ 
 
• F[jaar]  : Motorefficiëntieverandering vanaf 1996 (= 1,01(2010-jaar)) 
• Pmax : Maximale vermogen [kW] 
• Pinzet : Aangeproken vermogen [kW] (=Pmax * Be) 
• ρ  : Soortelijke massa diesel (840 kg/m3) 
 
Het AdBlue-verbruik is afhankelijk van de Stage-klasse van mobiele werktuigen. Hiervoor zijn de volgende aannames 
toepast [TNO 2021 R10221]: 
• AdBlue-verbruik categorie C (stage-klasse IIIB): 3% van brandstofverbruik; 
• AdBlue-verbruik categorie D (stage-klasse IV en V): 6% van brandstofverbruik; 
 
De NOx- en NH3-emissies worden berekend aan de hand van de formules: 
 
NOx [kg] = Qb * liter brandstof + Qu * draaiuren + Qa * liter AdBlue 
 
en: 
 
NH3 [kg] = Pb * liter brandstof + Pu * draaiuren 
 
Voor elke categorie zijn er aparte coëfficiëntwaardes: Qa, Qu, Qb, Pb en Pu. Op basis van Tabel 2 en Tabel 3 kunnen 
de coëfficiënten voor verschillende mobiele werktuigen worden bepaald. 
 

Classificatie [...-2001] [2002-2005] [2006-2010] [2011-2013] [2014-2018] [2019-...] 

Vermogen [kW] Stage-I Stage-II Stage-IIIA Stage-IIIB Stage-IV Stage-V 

(...-56) X X X A A A 

[56-75) X X A A D D 

[75-560) X A B B/C D D 

[560-...) X X X X X B/C 

Tabel 2 Het groeperen van categorieën met vergelijkbare emissielimieten 

 

    
 

 

  

 

 
3 Ligterink et al., ‘AdBlue verbruik, Uren, en Brandstofverbruik): een robuuste schatting van NOx en NH3 uitstoot van mobiele 
werktuigen’ d.d. 10 december 2021. 
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  X A B C D E 

Qb 0,03 0,02 0,015 0,025 0,033 0,004 

Qu 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005  

Qa    -0,46 -0,46  

Pb 0,0000075 0,0000075 0,0000075 0,00024 0,00024 0,0000075 
Tabel 3 De coëfficiënten voor verschillende categorieën van machines 
 
De in te zetten mobiele werktuigen in de aanlegfase vallen in de vermogensklassen 75-560 en Stage-klasse IV. 
Derhalve gelden de coëfficiënten van de D-klasse uit Tabel 3. Het noodstroomaggregaat (NSA) op het platform heeft 
een vermogen van 1.500 kW. Op basis van dit vermogen en Stage-klasse IV gelden de coëfficiënten van de X-klasse 
uit Tabel 3. 
 
Een overzicht van berekende emissievracht is opgenomen in Tabel 4. Uit deze tabel blijkt dat de totale NOx-
emissievracht in 2022 met 8% is toegenomen op basis van AUB-methode ten opzichte van de oude methode uit 2021. 
De NH3-emissievracht is met een factor 26 toegenomen. 
 
 
Omschrijving Emissievracht 2022 [kg] 

 NOx NH3 

Mobiele werktuigen tbv 
converterstation 

2.680 66,0 

380 kV-station (2 schakelvelden) 124 5,3 

Mobiele werktuigen tbv onshore 
kabeltracé 

512 21,6 

Boringen 155 6,7 

NSA platform 76 0,0 

Totaal 3.547 99,6 

Tabel 4 Overzicht emissies mobiele werktuigen en NSA 
 
2.2 Wegverkeer 

De aan- en afvoer van materialen worden per as geleverd. Daarnaast vinden er dagelijks motorvoertuigbewegingen 
plaats van personeel. 
 
De emissiefactoren van gemotoriseerd wegverkeer worden jaarlijks, medio maart, gepubliceerd door het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat voor de huidige situatie en verschillende toekomstige jaren. Latere jaren reflecteren 
een afname van emissiefactoren vanwege strenge emissie-eisen die aan de motorvoertuigen worden gesteld. 
Hierdoor wordt het wagenpark in Nederland steeds schoner.  
 
In maart 2022 is de Aerius-Calculator (versie 2021.0.5) geüpdatet. Deze versie bevat emissiefactoren van wegverkeer 
van maart 2021. In de geactualiseerde berekeningen is uitgegaan van referentiejaar 2022. 
 
Op basis van het type voertuig, aantal, referentiejaar, gemodelleerde rijafstand en type weg, berekent de Aerius-
calculator de emissies ten gevolge van wegverkeer.  
 
2.3 Werkschepen en sleepboten  
Voor de aanleg van het kabeltracé en jacketplatform worden diverse werkschepen en sleepboten ingezet. Voor de 
baggerwerkzaamheden wordt een hopper ingezet. In de emissieberekeningen van de hopper is onderscheid gemaakt 
tussen baggeren en overige werkzaamheden (varen, wachten, weervensters, personeel wissel ed.).  
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Baggerwerkzaamheden 
De emissies van baggerwerkzaamheden zijn berekend op basis van het baggervolume, het benodigde 
brandstofverbruik en de NOx-emissiefactor. De basis voor het brandstofverbruik en de emissiefactor zijn de RWS-
kentallen4. RWS hanteert voor zandsuppletie een brandstofverbruik van 0,364 kg per m3 bagger. Volgens TenneT 
experts ligt het brandstofverbruik voor baggerwerkzaamheden ten behoeve van het kabeltracé een factor 5 hoger in 
vergelijking met zandsuppletie. Derhalve is uitgegaan van een brandstofverbruik van 1,82 kg/m3. Ook voor de overige 
werkzaamheden van baggerschepen is uitgegaan van een factor 5 hoger brandstofverbruik. Er is gerekend met een 
emissiefactor van 49 g NOx per kg brandstof. 
 
De emissies ten gevolge van baggeren zijn als volgt berekend: 
 
NOx [kg] = baggervolume [m3] * brandstofverbruik [kg/m3] * emissiefactor [g/kg]/1000 
 
 
Overige werkschepen en sleepboten 
Voor zeeschepen gelden de emissie-eisen van International Maritime Organization (IMO). De emissie-eisen van Tier-
klasse I gelden voor zeeschepen met bouwjaar 2000 en later. De emissie-eisen van Tier-klasse II gelden vanaf 2011 
wereldwijd. De emissie-eisen van Tier-klasse III gelden vanaf 2016 in Noord-Amerika en vanaf 2021 in Europa in 
zogenaamd NECA-gebieden (NOx Emission Control Areas). De emissie-eisen zijn toerental afhankelijk. Een overzicht 
van de emissie-eisen is opgenomen in Tabel 5 en grafisch weergegeven in Figuur 2. 
 
 
Tier Bouwjaar NOx emissie-eisen [g/kWh] 

  n<130 130≤n<2000 N≥2000 

Tier I 2000 17,0 45 * n-0,2 9,8 

Tier II 2011 14,4 44 * n-0,23 7,7 

Tier III* 2016/2021 3,4 9 * n-0,2 1,96 

* Geldt in NOx Emission Control Areas (NECA) 
Tabel 5 Overzicht IMO emissie-eisen 
 
De relatie tussen de NOx emissie-eisen en toerental is in onderstaande grafiek weergegeven. 
 

 
4 RWS-Rapport "Stikstofemissies bij RWS zandsuppletieprojecten 2016-2020" d.d. 1 mei 2015 
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Figuur 2 Relatie NOx emissie-eisen en toerental 
 
Zoals eerder is aangegeven, de NOx emissie-eisen van Tier III gelden voor NECA-gebieden. Deze gebieden zijn in 
Figuur 3 weergegeven. 
 

 
Figuur 3 Ligging NECA gebieden 
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Op basis van een gemiddeld toerental van 820 en emissie-eisen van Tier II is uitgegaan van een emissiefactor van 9,4 
g/kWh. 
 
De overige werkzaamheden van baggerschepen, werkschepen en sleepboten zijn bepaald op basis van het motorisch 
vermogen, de gemiddelde motorbelasting, het totaal aantal draaiuren en de emissiefactoren: 
 
NOx [kg] = motorisch vermogen [kW] * belasting [%] * draaiuren [uren] * emissiefactor [g/kWh]/1000 
 
Een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten en berekende emissies zijn in de Excelsheets van 25 maart 2022 
opgenomen. 
 
2.4 Helikopter 

In de aanlegfase van het platform op zee wordt gebruikgemaakt van een helikopter. In de 
stikstofdepositieberekeningen van 2021 is in de aanlegfase alleen LTO-cycli (Landing and Take-Off) op het platform 
meegenomen. Er is uitgegaan van een helikopter dat eenmaal op de vlieghoogte in het heersende verkeersbeeld (de 
zogenaamde verkeersaantrekkende werking) wordt opgenomen en is het vliegen (cruise-mode) buiten beschouwing 
gelaten. De helikopter vliegt op 2.000 voet (610 m). Volgens LNV dienen alle vliegroutes tot 3.000 voet (900 m) 
betrokken te worden in de stikstofdepositieberekeningen. Daarom is in de geactualiseerde berekeningen de gehele 
vliegroute van het platform op zee tot aan het platform in Den Helder meegenomen in de berekeningen. 
 
Het brandstofverbruik bedraagt 500 kg/uur. Er is uitgegaan van 77 kg per LTO-cycli en 423 kg/uur voor cruise-mode 
(vliegen). Het brandstofverbruik van LTO-cycli en de bijhorende tijdverdeling is afgeleid uit een rapport van de 
Zwitserse Confederatie5. Er is uitgegaan van 1 uur vliegen (per retourvlucht) conform opgave van TenneT. 
 
Voor LTO-cycli (landing and Take-Off) is uitgegaan van de volgende onderdelen en tijden: 
• GI1 (Ground Idle before departure) : 4 minuten per vlucht 
• GI2 (Ground Idle after landing) : 1 minuut per vlucht 
• TO (Hover and Climb)  : 3 minuten per vlucht 
• AP (Approach)   : 5,5 minuten per vlucht. 
 
De emissiefactoren voor LTO-cycli en vliegen (cruise-mode) zijn afgeleid uit het rapport van de Zwitserse 
Confederatie. De NOx-emissiefactor bedraagt respectievelijk 8,4 en 11,4 g/kg brandstofverbruik. 
 
De NOx-emissies zijn berekend aan de hand van de formules: 
 
NOx [kg] vliegen = totaal draaiuren [uren] * brandstofverbruik [kg/uur] * emissiefactor [g/kg]/1000 
 
en:  
 
NOx [kg] LTO-cycli = totaal retourvluchten * brandstofverbruik [kg/cycli] * emissiefactor [g/kg]/1000 
 
2.5 Overzicht emissies 

In onderstaande tabel en grafiek zijn een overzicht en verdeling van de emissies weergegeven. De NOx-emissies 
worden voor meer dan 80% door de baggerschepen uitgestoten. Door emissiebeperkende maatregelen aan de 
baggerschepen te treffen, kunnen de NOx-emissies aanzienlijk worden verlaagd. Door het toepassen van bijvoorbeeld 
SCR (selective catalytic reduction) of het gebruik van ander brandstof zoals LNG in de baggerschepen, kunnen de 
NOx emissies met naar verwachting minimaal 80% worden gereduceerd. Hiermee kan worden voldoen aan de NOx 
emissie-eisen van Tier-klasse III. In de berekeningen is ook een scenario doorgerekend waarbij van 80% NOx reductie 
is uitgegaan. Hierdoor neemt de totale NOx emissie in de aanlegfase met circa 41% af. De NH3 emissies zijn beperkt 
en worden volledig door mobiele werktuigen bepaald. 
 

 
5 T. Rindlisbacher et al., ‘Guide on the Determination of Helicopter Emissions’, Edition 2 d.d. december 2015.  
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Omschrijving Zonder emissiereductie [kg] Met emissiereductie [kg] 

 1x4 bundeling 2x2 bundeling 1x4 bundeling 2x2 bundeling 

 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 

Converterstation 2.680 66,0 2.680 66,0 2.680 66,0 2.680 66,0 

380 kV-station 124 5,3 124 5,3 124 5 124 5,3 

Onshore 
kabeltracé incl. 
boringen 

667 28,3 667 28,3 667 28 667 28,3 

Baggeren off-, 
near- en inshore 

1.208.412 0 1.385.867 0 241.682 0 277.173 0 

Kabel leggen 
off-, near- en 
inshore 

294.825 0 419.831 0 294.825 0 419.831 0 

Platform op zee 65.506 0 65.506 0 65.506 0 65.506 0 

Wegverkeer 189 6,5 189 6,5 189 7 189 6,5 

Totaal 1.572.404 106 1.874.865 106 605.674 106 766.171 106 

Tabel 6 Overzicht emissies aanlegfase met en zonder maatregelen baggerschepen 

 

 
Figuur 4 NOx emissieverdeling met en zonder maatregelen baggerschepen, variant 1x4 bundeling 
 
 
3 Methodiek 

De belasting van de Natura 2000-gebieden rondom de emissiebronnen is berekend met behulp van een 
verspreidingsmodel. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van de online-applicatie Aerius-
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Calculator, versie 2021.0.5. De Aerius-Calculator is een rekenprogramma om de verspreiding van stoffen in de lucht te 
simuleren. Daarnaast berekent het model hoeveel van die stoffen per hectare terechtkomt (depositie).  
 
 
De nieuwe versie (2021.0.5) van Aerius-Calculator, die op 28 maart 2022 is geüpdatet, heeft voor alle emissiebronnen 
(incl. wegverkeer) een rekenafstand van 25 km meegenomen. Dus alle bronnen die buiten 25 km liggen van relevante 
stikstofgevoelig habitattype worden niet meegenomen in de berekeningen. Dat betekent dat alleen emissiebronnen die 
binnen 25 km van relevante stikstofgevoelig habitattype zijn meegenomen in de berekeningen door het rekenmodel. 
 

 
Figuur 5 25 km grens rondom emissiebronnen en (deel) emissiebronnen binnen 25 km van relevante hexagonen 
 
4 Resultaten 

Een overzicht van de stikstofdepositieresultaten met en zonder maatregelen aan de baggerschepen in opgenomen in 
Tabel 7.  
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N2000-gebied N-depositieresultaten zonder 
maatregelen [mol/(ha*jaar)] 

N-depositieresultaten met 
maatregelen [mol/(ha*jaar)] 

 1x4 configuratie 2x2 configuratie 1x4 configuratie 2x2 configuratie 

Kop van Schouwen 1,38 1,63 0,86 1,05 

Manteling van Walcheren 0,91 1,28 0,78 1,13 

Grevelingen 0,88 1,00 0,42 0,48 

Duinen Goeree& Kwade Hoek 0,66 0,77 0,26 0,31 

Oosterschelde 0,42 0,57 0,35 0,49 

Voordelta 0,35 0,42 0,26 0,32 

Westerschelde & Saeftinghe 0,24 0,32 0,22 0,29 

Voornes Duin 0,17 0,20 0,05 0,07 

Yerseke en Kapelse Moer 0,07 0,11 0,07 0,10 

Duinen Den Helder-Callantsoog 0,01 0,01 0,01 0,01 

Groote Gat 0,01 0,01 0,01 0,01 

Zwin & Kievittepolder 0,01 0,01 0,01 0,01 
Tabel 7 Overzicht berekeningsresultaten aanlegfase 
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1 Inleiding  

Voor het opstellen van het MER en de Passende beoordeling voor de realisatie van het Net op zee IJmuiden Ver 
Alpha zijn stikstofdepositie berekeningen voor de gebruiksfase uitgevoerd. De gebruiksfase bestaat uit jaarlijks 
onderhoud van converterstation op het land en het platform op zee. De emissiebronnen bestaan vooral uit 
transportbewegingen van wegverkeer, scheep- en luchtvaart. 
 
De stikstofdepositie in de gebruiksfase is uitgevoerd voor twee scenario’s, te weten: 
• Scenario 1: onderhoud per helikopter en aanvoer van eventueel benodigde materialen per boot; 
• Scenario 2: onderhoud per boot in combinatie met helikopter. 
 
Deze memo geeft inzicht in de methode die is gebruikt om effecten als gevolg van stikstofemissies in de gebruiksfase 
en daarmee samenhangende stikstofdeposities te kunnen bepalen. Het betreft de uitgangspunten die zijn gebruikt 
voor de berekeningen van de stikstofdeposities met behulp van een verspreidingsmodel. 
 

2 Uitgangspunten 

Voor het onderhoud van het converterstation op het land vinden er jaarlijks motorvoertuigbewegingen van 
personenwagens plaats. Voor het onderhoud van het platform op zee vinden er transportbewegingen per schip en 
helikopter.  
 
 
2.1 Wegverkeer 
De emissiefactoren van gemotoriseerd wegverkeer worden jaarlijks, medio maart, gepubliceerd door het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat voor de huidige situatie en verschillende toekomstige jaren. Latere jaren reflecteren 
een afname van emissiefactoren vanwege strenge emissie-eisen die aan de motorvoertuigen worden gesteld. 
Hierdoor wordt het wagenpark in Nederland steeds schoner.  
 
In maart 2022 is de Aerius-Calculator (versie 2021.0.5) geüpdatet. Deze versie bevat emissiefactoren van wegverkeer 
van maart 2021. In de berekeningen is uitgegaan van referentiejaar 2022 (de emissiefactoren van 2022). 
 
In zowel scenario 1 als scenario 2 vinden er jaarlijks maximaal 100 motorvoertuigenbewegingen van personenwagens 
van en naar converterstation. 
 
Op basis van het type voertuig, aantal, referentiejaar, gemodelleerde rijafstand en type weg berekent Aerius-
Calculator de emissies ten gevolge van wegverkeer.  
 
 
2.2 Scheepvaart 
In scenario 1 vindt bevoorrading per schip plaats en vervoer van personeel per helikopter. In scenario 2 vindt zowel 
bevoorrading als vervoer van personeel per schip plaats in combinatie met helikopter. Monitoring van de ligging van 
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de kabels op zee wordt in beide scenario’s met inzet van een schip uitgevoerd. Het bevoorradingsschip is in de 
berekening meegenomen van de haven tot aan de hoofdvaarroute en van hoofdvaarroute tot platform op zee, zie 
Figuur 1. Op de hoofdvaarroute geldt dat het scheepvaart ten behoeve van onderhoud onderdeel is van de heersende 
verkeerssituatie. Dit houdt in dat de herkomst van deze schepen niet meer herleidbaar is tot TenneT en de schepen 
zich in vaargedrag, met name snelheid, niet meer onderscheiden van het overig scheepvaartverkeer op de 
hoofdvaarroute. De gemodelleerde afstand tussen de haven tot de hoofdroute is ca. 0,75 km lang en van de 
hoofdroute tot het platform 16 km. Door de schepen te modelleren tot ze opgenomen zijn in het heersend 
verkeersbeeld, wordt gemodelleerd conform de Instructie Gegevensinvoer van Bij121.  
 

 
Figuur 1 Ligging emissiebronnen 
 
Voor de controle van de ligging van de kabels per schip is de gehele vaarroute beschouwd, omdat deze schip met 
afwijkende snelheid vaart. Daarnaast wijkt het kabeltracé op zee (deels) af van de hoofdvaarroute. 
 
De NOx emissie van schepen is berekend met de volgende formule: 
 
NOx [kg/jaar] = vaarbewegingen * (afstand [km] / snelheid [km/uur]) * brandstofverbruik [kg/uur] * emissiefactor [g/kg] / 
             1000 
 
De gehanteerde uitgangspunten en berekende emissievracht zijn opgenomen in de Excelsheet van 25 februari 2022. 
 

 
1 Instructie gegevensinvoer voor Aerius Calculator 2021, versie 1.0, Bij12, januari 2022 
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2.3 Helikopter 

In de onderhoudsfase van het platform op zee wordt gebruikgemaakt van een helikopter. In scenario 1 vinden er 35 
retourvluchten en in scenario 2 10 retourvluchten. De helikopter vliegt op 2.000 voet (610 m). De vliegroute is 
gemodelleerd vanaf platform tot een helikoterplatform in Den Helder. 
 
Het brandstofverbruik bedraagt 500 kg/uur. Er is uitgegaan van 77 kg per LTO-cycli en 423 kg/uur voor cruise-mode 
(vliegen). Het brandstofverbruik van LTO-cycli en de bijhorende tijdverdeling is afgeleid uit een rapport van de 
Zwitserse Confederatie2. Er is uitgegaan van 1 uur vliegen (per retourvlucht) conform opgave van TenneT. 
 
Voor LTO-cycli (landing and Take-Off) is uitgegaan van de volgende onderdelen en tijden: 
• GI1 (Ground Idle before departure) : 4 minuten per vlucht 
• GI2 (Ground Idle after landing) : 1 minuut per vlucht 
• TO (Hover and Climb)  : 3 minuten per vlucht 
• AP (Approach)   : 5,5 minuten per vlucht. 
 
De emissiefactoren voor LTO-cycli en vliegen (cruise-mode) zijn afgeleid uit het rapport van de Zwitserse 
Confederatie. De NOx-emissiefactor bedraagt respectievelijk 8,4 en 11,4 g/kg brandstofverbruik. 
 
De NOx-emissies zijn berekend aan de hand van de formules: 
 
NOx [kg] vliegen = totaal draaiuren [uren] * brandstofverbruik [kg/uur] * emissiefactor [g/kg]/1000 
 
en:  
 
NOx [kg] LTO-cycli = totaal retourvluchten * brandstofverbruik [kg/cycli] * emissiefactor [g/kg]/1000 
 
2.5 Overzicht emissies 

In onderstaande tabel is een overzicht van de emissies weergegeven. De NOx-emissie wordt vooral bepaald door de 
schepen. In de totale NOx emissie in scenario 1 en scenario 2 is nagenoeg gelijk. 
 
 
Activiteit / Emissiebron NOx-emissie [kg/jaar] 

 Scenario 1 Scenario 2 

Helikopter platform op zee LTO-cycli 22,6 6,5 

Helikopter platform op land LTO-cycli 22,6 6,5 

Helikopter vliegen (Cruise mode) 169 48,2 

Bevoorradingsschepen (SOV/W2WV) 
haven-hoofdroute (0,75km) 7,2 5,5 

Bevoorradingsschepen (SOV/W2WV) 
hoofdroute-platform (16km) 154 117 

Onderhoud kabel (160km) 578 578 

Schepen stationair (SOV/W2WV) 83 216 

 
2 T. Rindlisbacher et al., ‘Guide on the Determination of Helicopter Emissions’, Edition 2 d.d. december 2015.  
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Activiteit / Emissiebron NOx-emissie [kg/jaar] 

 Scenario 1 Scenario 2 

Transportbewegingen wegverkeer 0,0 0,0 

Totaal  1.037 978 

Tabel 1 Overzicht emissies 
 
3 Methodiek 

De belasting van de Natura 2000-gebieden rondom de emissiebronnen is berekend met behulp van een 
verspreidingsmodel. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van de online-applicatie Aerius-
Calculator, versie 2021. De Aerius-Calculator is een rekenprogramma om de verspreiding van stoffen in de lucht te 
simuleren. Daarnaast berekent het model hoeveel van die stoffen per hectare terechtkomt (depositie).  
 
De nieuwe versie (2021.0.5) van Aerius-Calculator heeft voor alle emissiebronnen (incl. wegverkeer) een rekenafstand 
van 25 km. Dus alle bronnen die buiten 25 km liggen van stikstofgevoelig habitattypen worden niet meegenomen in de 
berekeningen.  
 

 
Figuur 2 25 km grens rondom emissiebronnen en (deel) emissiebronnen binnen 25 km van relevante hexagonen 
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4 Resultaten 

Uit de berekeningsresultaten van zowel scenario 1 als scenario 2 blijkt dat er geen depositie wordt berekend in de 
Natura 2000-gebieden.  
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Contactgegevens
Rechtspersoon TenneTTSOBV

Inrichtingslocatie Noordzee,

-Borssele

Activiteit
Omschrijving VERIJmuidenAlpha,gebruiksfaseScenario1

Toelichting N-depositiet.g.v.gebruiksfasevanVERIJmuidenAlpha

BSL2-Scenario1onderhoudperhelicoptermateriaalper

bootResultaten

Berekening
AERIUSkenmerk S4ZfSZYnF3Kv

Datumberekening 29maart2022,10:21

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

VERIJmuidenAlphaBSL2B-gebruiksfase-

Scenario1onderhoudperhelicopter

materiaalperboot-Beoogd

2022 0,0kg/j 1.036,6kg/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

VERIJmuidenAlphaBSL2B-gebruiksfase-

Scenario1onderhoudperhelicopter

materiaalperboot-Beoogd

-

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j

Projectberekening

2/7S4ZfSZYnF3Kv (29 maart 2022)



VERIJmuidenAlphaBSL2B-gebruiksfase-Scenario1onderhoudperhelicopter

materiaalperboot(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen
Emissie

NH3

Emissie

NOx

1
Scheepvaart|Zeescheepvaart:Binnengaatsroute|BSL-onderhoud

kabelnearshore
- 74,0kg/j

3
Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute|BSL-onderhoudkabel

o�shoredeelI
- 230,9kg/j

4
Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute|BSL-onderhoudkabel

o�shoredeelII
- 230,9kg/j

5
Scheepvaart|Zeescheepvaart:Binnengaatsroute|Transit,van

haventothoofdvaarroute
- 7,2kg/j

6
Scheepvaart|Zeescheepvaart:Aanlegplaats|Schepenstationiairbij

platform(SOV/W2WV)
- 83,5kg/j

7 Luchtverkeer|Taxiën|HelicopterplatformopzeeLTO-cycli - 22,6kg/j

8
Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute|Transit,hoofdvaarroute

totplatform
- 153,5kg/j

9 Luchtverkeer|Taxiën|HelicopterplatformDenHelderLTO-cycli - 22,6kg/j

10
Luchtverkeer|Stijgen|HelicoptervliegenDenHelder-platformop

zee
- 168,8kg/j

11
Scheepvaart|Zeescheepvaart:Binnengaatsroute|BSL-onderhoud

kabelinshore
- 42,6kg/j

 Verkeersnetwerk 0,0kg/j 0,0kg/j

Projectberekening
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

50km
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4/7S4ZfSZYnF3Kv (29 maart 2022)



ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"VERIJmuidenAlpha

BSL2B-gebruiksfase-Scenario1onderhoudperhelicoptermateriaalperboot"

(Beoogd)incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projectberekening
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VERIJmuidenAlphaBSL2B-gebruiksfase-Scenario1onderhoudperhelicoptermateriaalper

boot,Rekenjaar2022

1 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Binnengaatsroute

Naam BSL-onderhoud
kabelnearshore

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 12,0m
Warmteinhoud 0,304MW

NOx 74,0kg/j

3 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute

Naam BSL-onderhoud
kabelo�shoredeel
I

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 12,0m
Warmteinhoud 0,304MW

NOx 230,9kg/j

4 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute

Naam BSL-onderhoud
kabelo�shoredeel
II

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 12,0m
Warmteinhoud 0,304MW

NOx 230,9kg/j

5 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Binnengaatsroute

Naam Transit,vanhaven
tothoofdvaarroute

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 11,0m
Warmteinhoud 0,397MW

NOx 7,2kg/j

6 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Aanlegplaats

Naam Schepenstationiair
bij
platform(SOV/W2WV)

Locatie 26895,537600
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 6,0m
Warmteinhoud 0,017MW

NOx 83,5kg/j

7 Luchtverkeer|Taxiën

Naam Helicopterplatform
opzeeLTO-cycli

Locatie 26895,537600
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 15,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 22,6kg/j

8 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute

Naam Transit,
hoofdvaarroutetot
platform

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 12,0m
Warmteinhoud 0,304MW

NOx 153,5kg/j

Projectberekening
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9 Luchtverkeer|Taxiën

Naam Helicopterplatform
DenHelderLTO-
cycli

Locatie 114080,548814
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 15,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 22,6kg/j

10 Luchtverkeer|Stijgen

Naam Helicoptervliegen
DenHelder-
platformopzee

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 610,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 168,8kg/j

11 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Binnengaatsroute

Naam BSL-onderhoud
kabelinshore

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 12,0m
Warmteinhoud 0,304MW

NOx 42,6kg/j

Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.0.5_20220328_855771c674

Databaseversie 2021.0.5_855771c674

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/
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Contactgegevens
Rechtspersoon TenneTTSOBV

Inrichtingslocatie Noordzee,

-Borssele

Activiteit
Omschrijving VERIJmuidenAlpha,gebruiksfaseScenario2

Toelichting N-depositiet.g.v.gebruiksfasevanVERIJmuidenAlpha

BSL2-Scenario2onderhoudperbooticmhelicopter

Berekening
AERIUSkenmerk RVLpytFwrTM6

Datumberekening 29maart2022,10:49

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

VERIJmuidenAlphaBSL2B-gebruiksfase-

Scenario2onderhoudperbooticm

helicopter-Beoogd

2022 0,0kg/j 977,7kg/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

VERIJmuidenAlphaBSL2B-gebruiksfase-

Scenario2onderhoudperbooticm

helicopter-Beoogd

-

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j
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VERIJmuidenAlphaBSL2B-gebruiksfase-Scenario2onderhoudperbooticm

helicopter(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen
Emissie

NH3

Emissie

NOx

1
Scheepvaart|Zeescheepvaart:Binnengaatsroute|BSL-onderhoud

kabelnearshore
- 74,0kg/j

3
Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute|BSL-onderhoudkabel

o�shoredeelI
- 230,9kg/j

4
Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute|BSL-onderhoudkabel

o�shoredeelII
- 230,9kg/j

5
Scheepvaart|Zeescheepvaart:Binnengaatsroute|Transit,van

haventothoofdvaarroute
- 5,5kg/j

6
Scheepvaart|Zeescheepvaart:Aanlegplaats|Schepenstationiairbij

platform(SOV/W2WV)
- 215,6kg/j

7 Luchtverkeer|Taxiën|HelicopterplatformopzeeLTO-cycli - 6,5kg/j

8
Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute|Transit,hoofdvaarroute

totplatform
- 117,0kg/j

9 Luchtverkeer|Taxiën|HelicopterplatformDenHelderLTO-cycli - 6,5kg/j

10
Luchtverkeer|Stijgen|HelicoptervliegenDenHelder-platformop

zee
- 48,2kg/j

11
Scheepvaart|Zeescheepvaart:Binnengaatsroute|BSL-onderhoud

kabelinshore
- 42,6kg/j

 Verkeersnetwerk 0,0kg/j 0,0kg/j
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

50km

Projectberekening
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"VERIJmuidenAlpha

BSL2B-gebruiksfase-Scenario2onderhoudperbooticmhelicopter"(Beoogd)incl.

salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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VERIJmuidenAlphaBSL2B-gebruiksfase-Scenario2onderhoudperbooticmhelicopter,

Rekenjaar2022

1 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Binnengaatsroute

Naam BSL-onderhoud
kabelnearshore

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 12,0m
Warmteinhoud 0,304MW

NOx 74,0kg/j

3 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute

Naam BSL-onderhoud
kabelo�shoredeel
I

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 12,0m
Warmteinhoud 0,304MW

NOx 230,9kg/j

4 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute

Naam BSL-onderhoud
kabelo�shoredeel
II

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 12,0m
Warmteinhoud 0,304MW

NOx 230,9kg/j

5 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Binnengaatsroute

Naam Transit,vanhaven
tothoofdvaarroute

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 11,0m
Warmteinhoud 0,397MW

NOx 5,5kg/j

6 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Aanlegplaats

Naam Schepenstationiair
bij
platform(SOV/W2WV)

Locatie 26895,537600
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 6,0m
Warmteinhoud 0,017MW

NOx 215,6kg/j

7 Luchtverkeer|Taxiën

Naam Helicopterplatform
opzeeLTO-cycli

Locatie 26895,537600
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 15,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 6,5kg/j

8 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Zeeroute

Naam Transit,
hoofdvaarroutetot
platform

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 12,0m
Warmteinhoud 0,304MW

NOx 117,0kg/j
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9 Luchtverkeer|Taxiën

Naam Helicopterplatform
DenHelderLTO-
cycli

Locatie 114081,548813
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 15,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 6,5kg/j

10 Luchtverkeer|Stijgen

Naam Helicoptervliegen
DenHelder-
platformopzee

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 610,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 48,2kg/j

11 Scheepvaart|Zeescheepvaart:Binnengaatsroute

Naam BSL-onderhoud
kabelinshore

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 12,0m
Warmteinhoud 0,304MW

NOx 42,6kg/j

Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.0.5_20220328_855771c674

Databaseversie 2021.0.5_855771c674

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/
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1 INLEIDING 

Het converterstation op land van Net op zee IJmuiden Ver Alpha is gepland op het industrieterrein 
Vlissingen-Oost te Borssele. Dit converterstation zet de opgewekte stroom uit het windenergiegebied 
IJmuiden Ver Alpha met een nominaal vermogen van 2 GW om van 525kV-gelijkstroom naar 380kV-
wisselstroom. De ligging van het converterstation is weergegeven in Afbeelding 1. Het industrieterrein 
Vlissingen-Oost is een op grond van de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein. De buitengrens van de 
vastgestelde geluidzone – de zonegrens – is ook in Afbeelding 1 weergeven. 

Voor het MER en de melding in het kader van het Activiteitenbesluit is een onderzoek verricht naar de 
geluidbelasting vanwege het converterstation. Het voorliggende rapport geeft een beschrijving van de 
representatieve bedrijfssituatie, de gehanteerde uitgangspunten, de berekeningsmethode, het 
toetsingskader en de onderzoeksresultaten. 

  

 

Afbeelding 1: Ligging van het converterstation van TenneT en de zonegrens van industrieterrein Vlissingen-Oost 
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2 SITUATIE 

2.1 Ligging 

Het converterstation op land van TenneT van Net op zee IJmuiden Ver Alpha wordt gevestigd op het 
industrieterrein Vlissingen-Oost te Borssele. Dit betreft een op grond van de Wet geluidhinder gezoneerd 
industrieterrein. Het converterstation komt aan de zuidkant van het industrieterrein te liggen. De ligging van 
het converterstation en de zonegrens van het industrieterrein zijn weergegeven in Afbeelding 1. 

In de geluidzone van het industrieterrein bevindt zich een groot aantal woningen. De afstand van het 
converterstation tot de dichtstbijzijnde woning in de geluidzone bedraagt circa 900 meter.  

 

2.2 Representatieve bedrijfssituatie 

Het converterstation zet de opgewekte stroom uit het windenergiegebied IJmuiden Ver Alpha met een 
nominaal vermogen om van 525kV-gelijkstroom naar 380kV-wisselstroom. De capaciteit van het 
converterstation bedraagt 2 GW. Voor de representatieve bedrijfssituatie wordt ervan uitgegaan dat het 
converterstation 24 uur per dag volledig in bedrijf is. De geluidemissie van het converterstation wordt met 
name bepaald door de vermogenstransformatoren, de converterkoelers en de converterhallen. De 
transformatoren zijn natuurlijk gekoeld dus het koelsysteem van de transformatoren is niet relevant voor 
geluid. Het converterstation is een onbemand station, maar af en toe zal er voor inspectie e.d. een enkele 
personenauto of bestelbus komen. Incidenteel komt er een enkele vrachtwagen voor de bevoorrading van 
het reserveonderdelen gebouw. Gedurende vijf dagen per jaar kunnen er voor onderhoud overdag 10 
bestelbussen komen. Het aantal verkeersbewegingen in de gebruiksfase is dus zeer gering. De 
geluidbelasting vanwege verkeersbewegingen binnen de inrichting is derhalve verwaarloosbaar.  

Het converterstation omvat ook een noodstroomaggregraat. Deze noodstroomaggregaat (10-15 kV 
dieselgenerator) wordt in een geluidgeïsoleerde container geplaatst. Deze wordt één keer per maand 
gedurende één uur in de dagperiode getest. Verder is deze alleen in noodsituaties in gebruik.  

Naast het continue geluid van het converterstation zijn er piekgeluiden van schakelhandelingen voor de 
380kV-velden. Hiervoor wordt uitgegaan van een piekbronvermogen van 127 dB(A). Met de 
vermogensschakelaars voor de in de open lucht geplaatste schakelvelden wordt slechts sporadisch 
geschakeld1. Deze schakelingen duren slechts enkele honderden milliseconden en vinden alleen overdag 
plaats. De overige piekgeluiden binnen de inrichting zullen niet meer dan 10 dB(A) hoger zijn dan het 
gemiddelde geluidniveau. In de avond- en nachtperiode wordt alleen in geval van calamiteiten geschakeld. 
Dit gebeurt dus slechts incidenteel2.  

De representatieve bedrijfssituatie is samengevat in Tabel 1. In deze tabel zijn ook de gehanteerde 
bronvermogens van de relevante geluidbronnen vermeld. De posities van de geluidbronnen zijn 
weergegeven in bijlage 2. 

  

 

1 Met sporadisch wordt bedoeld dat het af en toe voorkomt, maar wel dermate frequent dat het als onderdeel wordt 
gezien van de representatieve bedrijfssituatie. 
2 Met incidenteel wordt bedoeld dat dit hoge uitzonderingen zijn, minder dan 12 keer per jaar. Hiermee wordt het niet als 
onderdeel van de representatieve bedrijfssituatie beschouwd en niet getoetst aan de reguliere geluidnormen. 
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Tabel 1: Representatieve bedrijfssituatie converterstation TenneT Borssele  

Geluidbron Bronvermogen Effectieve bedrijfstijd in uren 

Nr. Omschrijving LWA [dB(A)] 
Dag      
(7-19u) 

Avond 
(19-23u) 

Nacht 
(23-7u) 

Relevante geluidbronnen gemiddelde geluidemissie 

01-06 Transformatoren 6 x 98* 12 4 8 

21 Koeling/ventilatie controlegebouw 88 12 4 8 

G01-G09, 
D01-D03 

Converterhallen 97** 12 4 8 

15-16 Ventilatieopeningen hallen 2 x 87 12 4 8 

13 Luchtbehandelingskast 1 82 12 4 8 

14 Luchtbehandelingskast 2 82 12 4 8 

17 Converterkoeler 1 97 12 4 8 

18 Converterkoeler 2 97 12 4 8 

19 AC Yard pool 1 89 12 4 8 

20 AC Yard pool 2 89 12 4 8 

22 Noodstroomaggregaat 95***  1 -- -- 

Relevante bronnen piekgeluiden 

M01 Vermogensschakelaars 127 Sporadisch Incidenteel Incidenteel 

M02 Vermogensschakelaars 127 Sporadisch Incidenteel Incidenteel 

* Het bronvermogen is gebaseerd op in geluidreducerende omkastingen geplaatste transformatoren. Voor deze 
omkastingen wordt uitgegaan van een effectieve invoegdemping van 10 dB(A). Verdere details zijn op dit moment niet 
bekend. Om deze reden zijn de transformatoren als puntbronnen ingevoerd waarbij rekening is gehouden met een met 
10 dB(A) gereduceerd bronvermogen. De omkastingen zijn als objecten ingevoerd, maar de puntbronnen van de 
transformatoren zijn zodanig ingevoerd dat deze het effect van de eigen omkasting negeren. De reductie van de 
omkasting is immers reeds in het bronvermogen vertaald.  
** Dit is gebaseerd op de optelling van de deelbronnen voor de gevels en het dak 
*** Het noodstroomaggregaat wordt in een geluidgeïsoleerde container geplaatst met een geluidgedempte luchtin- en 
uitlaat en rookgasafvoer. Nadere details zijn op dit moment niet bekend.  

 

2.3 Geluidbronnen en geluidbeperkende voorzieningen 

De relevante geluidbronnen zijn beschreven in hoofdstuk 2. De gehanteerde bronvermogens zijn vermeld in 
Tabel 1. De bronvermogens van de relevante componenten van het converterstation zijn hoofdzakelijk 
gebaseerd op de bronvermogens van vergelijkbare componenten van het Wilster converterstation in 
Schleswig-Holstein, Duitsland. Dit converterstation is onderdeel van het NordLink HVDC Interconnector 
Project met een capaciteit van 2 x 700 MW. Bij de bepaling van de bronvermogens is rekening gehouden 
met het verschil in capaciteit van het converterstation, te weten 2 GW voor IJmuiden Ver Alpha versus 1,4 
GW voor NordLink. Daar waar de informatie van het Wilster converterstation niet toereikend is, is gebruik 
gemaakt van het akoestisch onderzoek dat adviesbureau Peutz B.V. in 2019 heeft verricht aan het 
COBRAcable converterstation in de Eemshaven. Zo zijn de geluidspectra van de geluidbronnen gebaseerd 
op de geluidmetingen die adviesbureau Peutz B.V. in augustus 2019 heeft verricht aan het COBRAcable 
converterstation. De gehanteerde bronvermogens zijn in lijn met de internationale norm IEC TS 
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61973:2012/AMD1:2019, Amendment 1 - High voltage direct current (HVDC) substation audible noise van 9 
mei 2019. 

Om de geluidemissie van de transformatoren zoveel mogelijk te beperken wordt ervan uitgegaan dat deze 
worden voorzien van een geluidsisolerende omkasting. Voor deze omkasting wordt uitgegaan van een 
minimaal te realiseren effectieve invoegdemping van 10 dB(A). Hiermee wordt het bronvermogen van de 
transformatoren tot 98 dB(A) per stuk beperkt.  

Het noodstroomaggregaat wordt in een geluidgeïsoleerde container geplaatst met een geluidgedempte 
luchtin- en uitlaat en rookgasafvoer.  

Voor de bepaling van het bronvermogen van de gevel- en dakdelen van de converterhallen is uitgegaan van 
het binnenniveau zoals vermeld in Tabel 2 en de isolatiewaarde zoals vermeld in Tabel 3. Daarnaast is 
rekening gehouden met de specifieke afmetingen van de gevels en de daken. 

 

Tabel 2: Binnenniveau converterhallen [dB(A)] 

Omschrijving 31,5 
Hz 

63 
Hz 

125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

8000 
Hz 

Totaal 
[dB(A)]  

Binnenniveau  
converterhallen 

24 47 62 72 75 76 68 60 51 80 

 

Tabel 3: Isolatiewaarde converterhallen [dB(A)] 

Omschrijving 31,5 
Hz 

63 
Hz 

125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

8000 
Hz 

Isolatiewaarde gevels 
en dak converterhallen 

1 7 13 18 29 35 37 40 40 

 

De gegevens van de relevante geluidbronnen zoals het bronvermogen, het geluidspectrum, de bronhoogte 
en de representatieve bedrijfstijden zijn vermeld in bijlage 2. 
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3 TOETSINGSKADER 

3.1 Wet geluidhinder  

Het industrieterrein Vlissingen-Oost is een op grond van de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein. Dit 
betekent dat op het terrein zogenaamde grote lawaaimakers zijn toegestaan en dat rondom het 
industrieterrein een geluidzone is vastgesteld. Op de buitengrens van deze zone – de zonegrens - mag het 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT vanwege alle inrichtingen op het gezoneerde industrieterrein 
tezamen niet hoger zijn dan: 

• 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur. 
• 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur. 
• 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur. 
Dit wordt ook wel aangeduid als 50 dB(A) etmaalwaarde3.  

De zonegrens van het industrieterrein Vlissingen-Oost is weergegeven in Afbeelding 1. In de geluidzone van 
het industrieterrein bevindt zich een groot aantal woningen. Bij de woningen in de zone mag de cumulatieve 
geluidsbelasting vanwege alle inrichtingen op het gezoneerde industrieterrein tezamen niet hoger zijn dan de 
vastgestelde maximaal toelaatbare geluidsbelasting (MTG) c.q. de vastgestelde hogere grenswaarde. Deze 
waarde verschilt per woning. De vastgestelde zonebewakingspunten op de zonegrens zijn weergegeven in 
Afbeelding 2. Bij de toetsing van het geluidniveau vanwege het converterstation moet rekening worden 
gehouden met de cumulatie van het geluid van andere inrichtingen op het gezoneerde terrein. Voor het 
beheer van de beschikbare geluidruimte is een beleidsregel vastgesteld. Op 1 september 2008 is de 
herziene ‘Beleidsregel zonebeheersysteem Industrieterrein Vlissingen-Oost 2008 Provincie Zeeland’ van 
kracht geworden. Deze beleidsregel is een gezamenlijk initiatief van provincie Zeeland, Zeeland Seaports en 
de gemeenten Vlissingen en Borssele. Als onderdeel van de beleidsregel hebben Gedeputeerde Staten van 
Zeeland op 9 december 2014 het ‘Akoestisch inrichtingsplan Industrieterrein Vlissingen-Oost 2014’ 
vastgesteld. Dit inrichtingsplan regelt de feitelijke verdeling van de geluidruimte op het industrieterrein. 
Hiertoe is het industrieterrein opgedeeld in een aantal gebieden. Voor ieder gebied is een bepaalde 
hoeveelheid geluidruimte beschikbaar, de zogenaamde gebiedswaarde. Het converterstation is gepland in 
deelgebied 01a. Hiervoor bedraagt de toelaatbare geluidemissie 67,4 dB(A)/m2 in de dagperiode, 65,4 
dB(A)/m2 in de avondperiode en 64,5 dB(A)/m2 in de nachtperiode.  

 

 

3 De etmaalwaarde is gedefinieerd als de hoogste waarde van: 
• Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT in de dagperiode. 
• Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT in de avondperiode plus 5 dB(A). 
• Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT in de nachtperiode plus 10 dB(A). 
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Afbeelding 2: Posities van de zonebewakingspunten op de zonegrens van industrieterrein Vlissingen-Oost 

 

3.2 Activiteitenbesluit 

Door het volledig omkasten van de transformatoren is het converterstation niet vergunningsplichtig, maar 
meldingsplichtig in het kader van het Activiteitenbesluit. Er is dan immers geen sprake van 
"transformatorstations, met niet in een gesloten gebouw ondergebrachte transformatoren, met een maximaal 

gelijktijdig in te schakelen elektrisch vermogen van 200 MVA of meer". Hierdoor valt het converterstation 
onder het ‘Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer’, het zogenaamde Activiteitenbesluit. 

Op grond van artikel 2.17 van dit besluit geldt de eis dat op de gevel van woningen en andere 
geluidgevoelige gebouwen het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT niet hoger mag zijn dan:  

• 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode). 
• 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode). 
• 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode). 
Voor inrichtingen op een gezoneerd industrieterrein zoals in het onderhavige geval gelden voornoemde 
waarden ook op een afstand van 50 meter vanaf de grens van de inrichting. 

Op de gevel van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen mag het maximale geluidniveau LAmax niet 
hoger zijn dan:  

• 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode). 
• 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode). 
• 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode). 
In de dagperiode zijn voornoemde eisen voor het maximale geluidniveau niet van toepassing op laad- en 
losactiviteiten. 

Voor woningen en andere gevoelige gebouwen op een bedrijventerrein zijn voor zowel het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau als het maximale geluidniveau 5 dB(A) hogere niveaus toegestaan, maar dit is in de 
onderhavige situatie niet aan de orde.   
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Op grond van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift andere 
waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT en het maximaal geluidniveau LAmax 

vaststellen. 
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4 BEREKENINGSMETHODE 

De overdrachtsberekeningen zijn verricht conform de “Handleiding meten en rekenen Industrielawaai” van 
1999 met het softwarepakket Geomilieu versie V5.21, methode Industrielawaai II.8. Het converterstation is 
gelegen op het gezoneerde industrieterrein Vlissingen-Oost. Voor het onderzoek naar de geluidbelasting op 
de zonegrens en op geluidgevoelige objecten is het rekenmodel van het converterstation geïntegreerd in het 
zonebeheermodel van het industrieterrein Vlissingen-Oost te Borssele, zoals aangeleverd door de 
zonebeheerder Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland op 16 december 2020. Dit rekenmodel is 
aangevuld met de geluidbronnen, gebouwen, objecten en beoordelingspunten van het converterstation. In 
de berekeningen is met alle van belang zijnde factoren rekening gehouden, zoals afstandsreductie, 
reflecties, afscherming, bodem- en luchtdemping en bedrijfsduurcorrecties. De gebruikte luchtdemping is 
volgens methode TNO/TPD.  

Voor het industrieterrein Vlissingen-Oost wordt met uitzondering van de volledig reflecterende watervlakken 
in het zonebeheermodel uitgegaan van een 50% reflecterend bodemgebied. Deze modelkeuze hangt samen 
met de omvang van het industrieterrein en het type inrichtingen op het industrieterrein. Dit is daarom ook 
voor het converterstation als uitgangspunt gehanteerd. Voor het omliggende gebied wordt conform het 
zonebeheermodel uitgegaan van een geluidabsorberend bodemgebied. 

De huidige maaiveldhoogte van het terrein is 5 meter. Om te voldoen aan het faalkans beleid (voor 
overstromingen) van TenneT moet het maaiveld worden opgehoogd tot 6,3 meter. Dit is derhalve in het 
model gehanteerd als maaiveldhoogte. 

De invoergegevens van de gebouwen en objecten van het converterstation zoals de positie, de hoogte, de 
reflectiecoëfficiënt, de bodemfactor e.d. zijn vermeld in bijlage 2. In deze bijlage zijn ook de invoergegevens 
van de relevante geluidsbronnen vermeld zoals het bronvermogen, de bronhoogte en de representatieve 
bedrijfstijden. 
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5 BEREKENINGSRESULTATEN 

5.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) 

Op basis van de representatieve bedrijfssituatie is het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) 
vanwege het converterstation berekend op de zonebewakingspunten op de zonegrens en op de woningen in 
de geluidzone. Aanvullend is het beoordelingsniveau berekend op vier controlepunten nabij de inrichting en 
op punten op 50 meter van de inrichting. De posities van de beoordelingspunten zijn weergegeven op de 
afbeeldingen in bijlage 1.  

De berekeningsresultaten zijn vermeld in bijlage 3 en samengevat in Tabel 4. De beoordelingshoogte is 5 
meter ten opzichte van het maaiveld.  

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vanwege het converterstation bedraagt op de zonegrens ten 
hoogste 22 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. Ter plaatse van woningen in de geluidzone bedraagt 
het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten hoogste 25 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. Het 
beoordelingsniveau wordt met name bepaald door de vermogenstransformatoren en de converterkoelers.  

Het geluidvermogen van het converterstation bedraagt 60,9 dB(A)/m2. Hiermee wordt ruimschoots voldaan 
aan het geluidbudget voor de betreffende kavel van 67,4 dB(A)/m2 in de dagperiode, 65,4 dB(A)/m2 in de 
avondperiode en 64,5 dB(A)/m2 in de nachtperiode.  

De geluidemissie van het converterstation is tonaal van karakter. Indien ter plaatse van woningen en/of 
andere geluidgevoelige bestemmingen het tonale karakter van het geluid duidelijk hoorbaar is, dient een 
toeslag van 5 dB(A) op het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in rekening te worden gebracht. Het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het converterstation bedraagt ter plaatse van woningen ten 
hoogste 25 dB(A). Dit is dermate laag dat het ondergeschikt zal zijn aan het heersende omgevingsgeluid, 
zodat ter plaatse van woningen waarschijnlijk geen tonaal geluid van het converterstation hoorbaar zal zijn. 
Omdat dit echter niet met 100% zekerheid kan worden uitgesloten, zijn in Tabel 4 ook de niveaus inclusief 
een eventuele toeslag van 5 dB(A) weergegeven. Rekening houdend met een toeslag van 5 dB(A) bedraagt 
het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van woningen in de geluidzone ten hoogste 30 dB(A) in 
de dag-, avond- en nachtperiode. Overigens wordt bij de toetsing aan de geluidzone geen rekening 
gehouden met een eventuele toeslag voor tonaal geluid.  

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op 50 meter van de erfgrens voldoet niet aan de standaard 
geluideisen van het Activiteitenbesluit. Het beoordelingsniveau bedraagt hier 41 t/m 58 dB(A) in de dag-, 
avond- en nachtperiode. Het is derhalve noodzakelijk om een maatwerkvoorschrift voor geluid vast te 
stellen. 
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Tabel 4: Berekeningsresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) converterstation TenneT Borssele 

Rekenpunt Ligging Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

LAr,LT [dB(A)] 

Dagperiode 

7-19 uur  

Avondperiode 

19-23 uur  

Nachtperiode 

23-7 uur  

z3 Borssele 18 18 18 

z4 Oost-Borssele 19 19 19 

z5 Oost-Borssele 20 20 20 

z6 Oost-Borssele 22 22 22 

z7 Oost-Borssele 21 21 21 

z8 ‘s-Heerenhoek 21 21 21 

z9 ‘s-Heerenhoek 20 20 20 

z10 ‘s-Heerenhoek 20 19 19 

z11 ‘s-Heerenhoek 19 19 19 

Dichtstbijzijnde woningen* 

MTG-09 Borsselsedijk 48, ‘s-Heerenhoek 23 (28) 23 (28) 23 (28) 

MTG-59 Jurjaneweg 27, Borssele 25 (30) 25 (30) 25 (30) 

MTG-72 Weelhoekweg 10, Borssele 21 (26) 21 (26) 21 (26) 

MTG-73 Weelweg 20, Borssele 23 (28) 23 (28) 23 (28) 

Controlepunten nabij de inrichting 

CP1 Op 215 m ten zuidoosten van de 
inrichting 

39 39 39 

CP2 Op 250 m ten noorden van de 
inrichting 

40 40 40 

CP3 Op 306 m ten westen van de inrichting 34 34 34 

CP4 Op 236 m ten zuidwesten van de 
inrichting 

36 36 36 

Referentiepunten op 50 meter van de inrichting 

Zuid RP01 41 41 41 

Zuidwestzijde RP02 t/m RP08 43 t/m 47 43 t/m 47 43 t/m 47 

Noordwestzijde RP09 t/m RP11 46 t/m 51 46 t/m 51 46 t/m 51 

Noordoostzijde RP12 t/m RP16 55 t/m 58 55 t/m 58 55 t/m 58 

Zuidoostzijde RP17 t/m RP19 48 t/m 52 48 t/m 52 48 t/m 52 

Zuidzijde RP20 43 43 43 
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Rekenpunt Ligging Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

LAr,LT [dB(A)] 

Dagperiode 

7-19 uur  

Avondperiode 

19-23 uur  

Nachtperiode 

23-7 uur  

* De niveaus tussen haakjes geven de berekende geluidniveaus weer inclusief een eventuele toeslag van 5 
dB(A) voor tonaal geluid 

 

5.2 Maximale geluidniveaus (LAmax) 

Het maximale geluidniveau (LAmax) vanwege het converterstation wordt bepaald door de 
vermogensschakelaars. Deze schakelaars worden alleen overdag (sporadisch) gebruikt. In de avond- en 
nachtperiode is gewoonlijk sprake van een vrij continue geluidemissie en zal het maximale geluidniveau 
vanwege de inrichting niet meer dan 10 dB(A) hoger zijn dan het gemiddelde geluidniveau. De 
berekeningsresultaten zijn vermeld in bijlage 3 en samengevat in Tabel 5. Hieruit blijkt dat het maximale 
geluidniveau (LAmax) ter plaatse van woningen niet hoger is dan 48 dB(A) in de dagperiode en 35 dB(A) in de 
avond- en nachtperiode. Incidenteel kan in de avond- en nachtperiode ook een maximaal geluidniveau van 
ten hoogste 48 dB(A) optreden. Hiermee wordt voldaan aan de standaard geluideisen van het 
Activiteitenbesluit.  

Tabel 5:Berekeningsresultaten maximaal geluidniveau (LAmax) converterstation TenneT Borssele 

Reken-
punt 

Ligging Maximaal geluidniveau LAmax [dB(A)] 

Dagperiode  
7-19 uur 

Avondperiode 
19-23 uur 

Nachtperiode 
23-7 uur 

MTG-09 Borsselsedijk 48, ‘s-Heerenhoek 37 33 33 

MTG-59 Jurjaneweg 27, Borssele 38 35 35 

MTG-72 Weelhoekweg 10, Borssele 47 31 31 

MTG-73 Weelweg 20, Borssele 48 33 33 
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6 INDIRECTE HINDER 

Het converterstation ligt op het gezoneerde industrieterrein Vlissingen-Oost. Vaste jurisprudentie4 geeft aan 
dat het geluidniveau vanwege de aan- en afvoerbewegingen op de verkeerswegen die algemeen 
toegankelijk zijn en geen deel uitmaken van de inrichting, niet in het akoestisch onderzoek hoeven te worden 
betrokken. Gezien het feit dat het aantal verkeersbewegingen van en naar het converterstation zeer beperkt 
is, wordt de indirecte hinder vanwege de verkeersaantrekkende werking van de inrichting verwaarloosbaar 
geacht.   

 

 

 

 

4 Onder andere uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State nummer E03.96.0906 d.d. 13 oktober 1997 en nummer 
200800664/1 d.d. 17 september 2008. 
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7 CONCLUSIE 

Het converterstation van Net op zee IJmuiden Ver Alpha is gepland op het industrieterrein Vlissingen-Oost te 
Borssele. Dit converterstation zet de opgewekte stroom uit het windenergiegebied IJmuiden Ver Alpha met 
een nominaal vermogen van 2 GW om van 525kV-gelijkstroom naar 380kV-wisselstroom.  

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) vanwege het 
converterstation ten hoogste bedraagt: 

• 22 in de dag-, avond- en nachtperiode op de zonebewakingspunten op de zonegrens; 
• 25 in de dag-, avond- en nachtperiode op de dichtstbijzijnde woningen in de geluidzone. 

 
Het beoordelingsniveau wordt met name bepaald door de vermogenstransformatoren en de 
converterkoelers.  

De geluidemissie van het converterstation heeft een tonaal karakter. Bij de toetsing aan de geluidzone wordt 
geen rekening gehouden met een eventuele toeslag voor tonaal geluid. Indien ter plaatse van woningen 
tonaal geluid van het converterstation duidelijk hoorbaar is, dient een toeslag van 5 dB(A) op het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in rekening te worden gebracht. Gezien voornoemd 
beoordelingsniveau ter plaatse van woningen zal het geluid van het converterstation ondergeschikt zijn aan 
het heersende omgevingsgeluid. Dit betekent dat ter plaatse van woningen waarschijnlijk geen tonaal geluid 
van het converterstation hoorbaar zal zijn. Dit kan echter niet met 100% zekerheid worden uitgesloten. Als er 
een toeslag zou moeten worden toegepast, bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse 
van woningen in de geluidzone ten hoogste 30 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode.  

Het geluidvermogen van het converterstation bedraagt 60,9 dB(A)/m2. Hiermee wordt ruimschoots voldaan 
aan de gebiedswaarde van 67,4 dB(A)/m2 in de dagperiode, 65,4 dB(A)/m2 in de avondperiode en 64,5 
dB(A)/m2 in de nachtperiode.  

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op 50 meter van de erfgrens voldoet niet aan de standaard 
geluideisen van het Activiteitenbesluit. Het beoordelingsniveau bedraagt hier 41 t/m 58 dB(A) in de dag-, 
avond- en nachtperiode. Het is derhalve noodzakelijk om een maatwerkvoorschrift voor geluid vast te 
stellen. 

Het maximale geluidniveau (LAmax) vanwege het converterstation wordt in de dagperiode bepaald door de 
vermogensschakelaars. In de avond- en nachtperiode treden in principe geen bijzondere piekgeluiden op. 
Het maximale geluidniveau is ter plaatse van woningen niet hoger dan 48 dB(A) in de dagperiode en 35 
dB(A) in de avond- en nachtperiode. Incidenteel kan in de avond- en nachtperiode ook een maximaal 
geluidniveau van ten hoogste 48 dB(A) optreden. 

De indirecte hinder vanwege de verkeersbewegingen van en naar het converterstation is verwaarloosbaar. 
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BIJLAGE 1 POSITIES VAN DE BEOORDELINGSPUNTEN 
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BIJLAGE 2 INVOERGEGEVENS VAN HET REKENMODEL 









Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 2 Modelinvoer

Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022
Groep: TenneT

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Groep Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Richt. Hoek Type

M01 LAmax Belgieweg Schakelingen      39205,08     384733,79      6,30     2,50   0,00 360,00 Normale puntbron
M02 LAmax Belgieweg Schakelingen      39408,20     384540,23      6,30     2,50   0,00 360,00 Normale puntbron
01 BelgieoostA Trafo bay pole 1      39371,74     384600,29      6,30     8,70   0,00 360,00 Normale puntbron
02 BelgieoostA Trafo bay pole 1      39381,55     384589,40      6,30     8,70   0,00 360,00 Normale puntbron
03 BelgieoostA Trafo bay pole 1      39392,58     384579,04      6,30     8,70   0,00 360,00 Normale puntbron

04 BelgieoostA Trafo bay pole 2      39276,42     384687,42      6,30     8,70   0,00 360,00 Normale puntbron
05 BelgieoostA Trafo bay pole 2      39263,62     384699,08      6,30     8,70   0,00 360,00 Normale puntbron
06 BelgieoostA Trafo bay pole 2      39249,97     384714,21      6,30     8,70   0,00 360,00 Normale puntbron
13 BelgieoostA AHU 1      39313,53     384626,63     19,30     2,00   0,00 360,00 Normale puntbron
14 BelgieoostA AHU 2      39299,46     384638,82     19,30     2,00   0,00 360,00 Normale puntbron

15 BelgieoostA Ventilatieopening Converter hall      39311,70     384538,20      6,30     5,00   0,00 360,00 Uitstralende gevel
16 BelgieoostA Ventilatieopening Converter hall      39213,06     384630,35      6,30     5,00   0,00 360,00 Uitstralende gevel
17 BelgieoostA Converter Cooling Fin Fans 1      39295,76     384680,81      6,30    10,00   0,00 360,00 Normale puntbron
18 BelgieoostA Converter Cooling Fin Fans 2      39355,33     384623,60      6,30    10,00   0,00 360,00 Normale puntbron
19 BelgieoostA AC Yard pole 1      39187,29     384711,22      6,30     4,00   0,00 360,00 Normale puntbron

20 BelgieoostA AC Yard pole 2      39390,84     384523,30      6,30     4,00   0,00 360,00 Normale puntbron
21 BelgieoostA Cooling ventilation control building      39296,15     384620,46     19,30     2,00   0,00 360,00 Normale puntbron
22 BelgieoostA Noodstroomaggregaat      39311,19     384664,10      6,30     2,50   0,00 360,00 Normale puntbron

1-4-2022 09:41:37Geomilieu V5.21



Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 2 Modelinvoer

Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022
Groep: TenneT

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

M01 --   85,00   98,00  109,00  118,00  122,00  122,00  121,00  111,00  127,22   0,00 -- --
M02 --   85,00   98,00  109,00  118,00  122,00  122,00  121,00  111,00  127,22   0,00 -- --
01   54,90   67,30   93,30   91,10   93,20   79,60   73,20   64,50   59,10   97,51   0,00   0,00   0,00
02   54,90   67,30   93,30   91,10   93,20   79,60   73,20   64,50   59,10   97,51   0,00   0,00   0,00
03   54,90   67,30   93,30   91,10   93,20   79,60   73,20   64,50   59,10   97,51   0,00   0,00   0,00

04   54,90   67,30   93,30   91,10   93,20   79,60   73,20   64,50   59,10   97,51   0,00   0,00   0,00
05   54,90   67,30   93,30   91,10   93,20   79,60   73,20   64,50   59,10   97,51   0,00   0,00   0,00
06   54,90   67,30   93,30   91,10   93,20   79,60   73,20   64,50   59,10   97,51   0,00   0,00   0,00
13   39,50   57,50   72,50   76,50   77,50   72,50   66,50   56,50   43,50   81,52   0,00   0,00   0,00
14   39,50   57,50   72,50   76,50   77,50   72,50   66,50   56,50   43,50   81,52   0,00   0,00   0,00

15   44,80   55,10   68,30   79,40   83,60   80,20   75,60   66,90   54,40   86,72   0,00   0,00   0,00
16   44,80   55,10   68,30   79,40   83,60   80,20   75,60   66,90   54,40   86,72   0,00   0,00   0,00
17   56,00   68,00   80,00   86,00   93,00   93,00   88,00   81,00   76,00   97,24   0,00   0,00   0,00
18   56,00   68,00   80,00   86,00   93,00   93,00   88,00   81,00   76,00   97,24   0,00   0,00   0,00
19 --   23,10   50,50   56,50   81,40   87,60   58,50   25,50   22,50   88,54   0,00   0,00   0,00

20 --   23,10   50,50   56,50   81,40   87,60   58,50   25,50   22,50   88,54   0,00   0,00   0,00
21   52,00   61,30   70,40   79,40   79,70   84,00   82,00   76,10   69,00   88,14   0,00   0,00   0,00
22   60,00   70,20   75,30   84,80   87,20   89,40   90,60   84,40   72,30   95,03  10,79 -- --

1-4-2022 09:41:37Geomilieu V5.21



Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 2Modelinvoer

Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Groep Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Omtrek Oppervlak

D01 Hallen Dak converterhal 1      39276,62     384572,45     31,30     0,10           345,23          7342,49
D02 Hallen Dak converterhal 2      39179,68     384663,14     31,30     0,10           347,03          7420,46
D03 Hallen Dak Neutral Yard - verbonden aan converterhal      39267,22     384613,99     21,30     0,10           117,55           835,72

29-3-2022 11:56:08Geomilieu V5.21



Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 2Modelinvoer

Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Min.lengte Max.lengte DeltaX DeltaY Lp 31 Lp 63 Lp 125 Lp 250 Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4k Lp 8k

D01            75,99            96,62   5,0   5,0   24,00   47,10   61,90   71,60   75,30   76,40   67,80   60,30   51,20
D02            76,44            97,08   5,0   5,0   24,00   47,10   61,90   71,60   75,30   76,40   67,80   60,30   51,20
D03            24,11            34,67   5,0   5,0   24,00   47,10   61,90   71,60   75,30   76,40   67,80   60,30   51,20
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Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 2Modelinvoer

Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lp Totaal BinBui Cdifuus Isolatie 31 Isolatie 63 Isolatie 125 Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k

D01   80,04 Ja 3    1,00    7,00   13,00   18,00   29,00   39,00   37,00   40,00
D02   80,04 Ja 3    1,00    7,00   13,00   18,00   29,00   39,00   37,00   40,00
D03   80,04 Ja 3    1,00    7,00   13,00   18,00   29,00   39,00   37,00   40,00
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Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 2Modelinvoer

Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Isolatie 8k LwrM2 31 LwrM2 63 LwrM2 125 LwrM2 250 LwrM2 500 LwrM2 1k LwrM2 2k LwrM2 4k LwrM2 8k LwrM2 Totaal Lwr 31 Lwr 63

D01   40,00   20,00   37,10   45,90   50,60   43,30   34,40   27,80   17,30    8,20   52,64   58,66   75,76
D02   40,00   20,00   37,10   45,90   50,60   43,30   34,40   27,80   17,30    8,20   52,64   58,70   75,80
D03   40,00   20,00   37,10   45,90   50,60   43,30   34,40   27,80   17,30    8,20   52,64   49,22   66,32
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Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 2Modelinvoer

Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N)

D01   84,56   89,26   81,96   73,06   66,46   55,96   46,86   91,30 12,000  4,000  8,000
D02   84,60   89,30   82,00   73,10   66,50   56,00   46,90   91,34 12,000  4,000  8,000
D03   75,12   79,82   72,52   63,62   57,02   46,52   37,42   81,86 12,000  4,000  8,000
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Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 2Modelinvoer

Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Groep Omschr. X-1 Y-1 ISO M. ISO_H Lengte Hoogte DeltaL DeltaH

G01a Hallen Uitstralende gevel converterhal 1      39328,55     384627,97     19,30      0,00            51,88  12,0   5,0   5,0
G01b Hallen Uitstralende gevel converterhal 1      39292,66     384590,20     21,30      0,00            24,13  10,0   5,0   5,0
G02a Hallen Uitstralende gevel converterhal 1      39393,49     384567,37      6,30      0,00             8,14  25,0   5,0   5,0
G02b Hallen Uitstralende gevel converterhal 1      39357,16     384601,54     19,30      0,00            49,63  12,0   5,0   5,0
G02c Hallen Uitstralende gevel converterhal 1      39329,02     384628,06      6,30      0,00            38,33  25,0   5,0   5,0

G03 Hallen Uitstralende gevel converterhal 1      39399,52     384561,47      6,30      0,00            76,59  25,0   5,0   5,0
G04 Hallen Uitstralende gevel converterhal 1      39276,12     384572,55      6,30      0,00            97,61  25,0   5,0   5,0
G05 Hallen Uitstralende gevel converterhal 1      39250,50     384596,21      6,30      0,00            34,80  15,0   5,0   5,0
G05b Hallen Uitstralende gevel converterhal 1      39267,37     384614,16     18,30      0,00            34,81   3,0   5,0   5,0
G06a Hallen Uitstralende gevel converterhal 2      39302,87     384652,69     19,30      0,00            52,37  12,0   5,0   5,0

G06b Hallen Uitstralende gevel converterhal 2      39267,24     384614,14     21,30      0,00            24,39  10,0   5,0   5,0
G07a Hallen Uitstralende gevel converterhal 2      39232,04     384719,30      6,30      0,00             8,84  25,0   5,0   5,0
G07b Hallen Uitstralende gevel converterhal 2      39238,51     384713,21     19,30      0,00            49,90  12,0   5,0   5,0
G07c Hallen Uitstralende gevel converterhal 2      39275,02     384678,98      6,30      0,00            38,21  25,0   5,0   5,0
G08 Hallen Uitstralende gevel converterhal 2      39231,87     384719,31      6,30      0,00            76,67  25,0   5,0   5,0

G09 Hallen Uitstralende gevel converterhal 2      39179,62     384663,04      6,30      0,00            97,27  25,0   5,0   5,0
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Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 2Modelinvoer

Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lp 31 Lp 63 Lp 125 Lp 250 Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4k Lp 8k Lp Totaal Cdifuus Isolatie 31 Isolatie 63 Isolatie 125

G01a   24,00   47,10   61,90   71,60   75,30   76,40   67,80   60,30   51,20   80,04 3    1,00    7,00   13,00
G01b   24,00   47,10   61,90   71,60   75,30   76,40   67,80   60,30   51,20   80,04 3    1,00    7,00   13,00
G02a   24,00   47,10   61,90   71,60   75,30   76,40   67,80   60,30   51,20   80,04 3    1,00    7,00   13,00
G02b   24,00   47,10   61,90   71,60   75,30   76,40   67,80   60,30   51,20   80,04 3    1,00    7,00   13,00
G02c   24,00   47,10   61,90   71,60   75,30   76,40   67,80   60,30   51,20   80,04 3    1,00    7,00   13,00

G03   24,00   47,10   61,90   71,60   75,30   76,40   67,80   60,30   51,20   80,04 3    1,00    7,00   13,00
G04   24,00   47,10   61,90   71,60   75,30   76,40   67,80   60,30   51,20   80,04 3    1,00    7,00   13,00
G05   24,00   47,10   61,90   71,60   75,30   76,40   67,80   60,30   51,20   80,04 3    1,00    7,00   13,00
G05b   24,00   47,10   61,90   71,60   75,30   76,40   67,80   60,30   51,20   80,04 3    1,00    7,00   13,00
G06a   24,00   47,10   61,90   71,60   75,30   76,40   67,80   60,30   51,20   80,04 3    1,00    7,00   13,00

G06b   24,00   47,10   61,90   71,60   75,30   76,40   67,80   60,30   51,20   80,04 3    1,00    7,00   13,00
G07a   24,00   47,10   61,90   71,60   75,30   76,40   67,80   60,30   51,20   80,04 3    1,00    7,00   13,00
G07b   24,00   47,10   61,90   71,60   75,30   76,40   67,80   60,30   51,20   80,04 3    1,00    7,00   13,00
G07c   24,00   47,10   61,90   71,60   75,30   76,40   67,80   60,30   51,20   80,04 3    1,00    7,00   13,00
G08   24,00   47,10   61,90   71,60   75,30   76,40   67,80   60,30   51,20   80,04 3    1,00    7,00   13,00

G09   24,00   47,10   61,90   71,60   75,30   76,40   67,80   60,30   51,20   80,04 3    1,00    7,00   13,00
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Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 2Modelinvoer

Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k Isolatie 8k LwrM2 31 LwrM2 63 LwrM2 125 LwrM2 250 LwrM2 500 LwrM2 1k

G01a   18,00   29,00   35,00   37,00   40,00   40,00   20,00   37,10   45,90   50,60   43,30   38,40
G01b   18,00   29,00   35,00   37,00   40,00   40,00   20,00   37,10   45,90   50,60   43,30   38,40
G02a   18,00   29,00   35,00   37,00   40,00   40,00   20,00   37,10   45,90   50,60   43,30   38,40
G02b   18,00   29,00   35,00   37,00   40,00   40,00   20,00   37,10   45,90   50,60   43,30   38,40
G02c   18,00   29,00   35,00   37,00   40,00   40,00   20,00   37,10   45,90   50,60   43,30   38,40

G03   18,00   29,00   35,00   37,00   40,00   40,00   20,00   37,10   45,90   50,60   43,30   38,40
G04   18,00   29,00   35,00   37,00   40,00   40,00   20,00   37,10   45,90   50,60   43,30   38,40
G05   18,00   29,00   35,00   37,00   40,00   40,00   20,00   37,10   45,90   50,60   43,30   38,40
G05b   18,00   29,00   35,00   37,00   40,00   40,00   20,00   37,10   45,90   50,60   43,30   38,40
G06a   18,00   29,00   35,00   37,00   40,00   40,00   20,00   37,10   45,90   50,60   43,30   38,40

G06b   18,00   29,00   35,00   37,00   40,00   40,00   20,00   37,10   45,90   50,60   43,30   38,40
G07a   18,00   29,00   35,00   37,00   40,00   40,00   20,00   37,10   45,90   50,60   43,30   38,40
G07b   18,00   29,00   35,00   37,00   40,00   40,00   20,00   37,10   45,90   50,60   43,30   38,40
G07c   18,00   29,00   35,00   37,00   40,00   40,00   20,00   37,10   45,90   50,60   43,30   38,40
G08   18,00   29,00   35,00   37,00   40,00   40,00   20,00   37,10   45,90   50,60   43,30   38,40

G09   18,00   29,00   35,00   37,00   40,00   40,00   20,00   37,10   45,90   50,60   43,30   38,40
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Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 2Modelinvoer

Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam LwrM2 2k LwrM2 4k LwrM2 8k LwrM2 Totaal Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

G01a   27,80   17,30    8,20   52,74   47,94   65,04   73,84   78,54   71,24   66,34   55,74   45,24   36,14   80,68
G01b   27,80   17,30    8,20   52,74   43,83   60,93   69,73   74,43   67,13   62,23   51,63   41,13   32,03   76,57
G02a   27,80   17,30    8,20   52,74   43,09   60,19   68,99   73,69   66,39   61,49   50,89   40,39   31,29   75,83
G02b   27,80   17,30    8,20   52,74   47,75   64,85   73,65   78,35   71,05   66,15   55,55   45,05   35,95   80,49
G02c   27,80   17,30    8,20   52,74   49,81   66,91   75,71   80,41   73,11   68,21   57,61   47,11   38,01   82,55

G03   27,80   17,30    8,20   52,74   52,82   69,92   78,72   83,42   76,12   71,22   60,62   50,12   41,02   85,56
G04   27,80   17,30    8,20   52,74   53,87   70,97   79,77   84,47   77,17   72,27   61,67   51,17   42,07   86,61
G05   27,80   17,30    8,20   52,74   47,18   64,28   73,08   77,78   70,48   65,58   54,98   44,48   35,38   79,92
G05b   27,80   17,30    8,20   52,74   40,19   57,29   66,09   70,79   63,49   58,59   47,99   37,49   28,39   72,93
G06a   27,80   17,30    8,20   52,74   47,98   65,08   73,88   78,58   71,28   66,38   55,78   45,28   36,18   80,72

G06b   27,80   17,30    8,20   52,74   43,87   60,97   69,77   74,47   67,17   62,27   51,67   41,17   32,07   76,61
G07a   27,80   17,30    8,20   52,74   43,44   60,54   69,34   74,04   66,74   61,84   51,24   40,74   31,64   76,18
G07b   27,80   17,30    8,20   52,74   47,77   64,87   73,67   78,37   71,07   66,17   55,57   45,07   35,97   80,51
G07c   27,80   17,30    8,20   52,74   49,80   66,90   75,70   80,40   73,10   68,20   57,60   47,10   38,00   82,54
G08   27,80   17,30    8,20   52,74   52,83   69,93   78,73   83,43   76,13   71,23   60,63   50,13   41,03   85,57

G09   27,80   17,30    8,20   52,74   53,86   70,96   79,76   84,46   77,16   72,26   61,66   51,16   42,06   86,60
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Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 2Modelinvoer

Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N)

G01a    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,000  4,000  8,000
G01b    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,000  4,000  8,000
G02a    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,000  4,000  8,000
G02b    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,000  4,000  8,000
G02c    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,000  4,000  8,000

G03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,000  4,000  8,000
G04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,000  4,000  8,000
G05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,000  4,000  8,000
G05b    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,000  4,000  8,000
G06a    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,000  4,000  8,000

G06b    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,000  4,000  8,000
G07a    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,000  4,000  8,000
G07b    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,000  4,000  8,000
G07c    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,000  4,000  8,000
G08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,000  4,000  8,000

G09    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 12,000  4,000  8,000
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Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 2Modelinvoer - Toetspunten TenneT

Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022
Groep: TenneT

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Gevel Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F

CP01 Controlemeetpunt 1      39618,29     384395,47 Ja      6,30      5,00 -- -- -- -- --
CP02 Controlemeetpunt 2      39031,44     384954,04 Ja      6,30      5,00 -- -- -- -- --
CP03 Controlemeetpunt 3      38831,39     384766,02 Ja      6,30      5,00 -- -- -- -- --
CP04 Controlemeetpunt 4      39213,09     384292,61 Ja      6,30      5,00 -- -- -- -- --
RP01 Referentiepunt 1      39384,38     384405,77 Ja      6,30      5,00 -- -- -- -- --

RP02 Referentiepunt 2      39339,89     384429,07 Ja      6,30      5,00 -- -- -- -- --
RP03 Referentiepunt 3      39301,05     384465,79 Ja      6,30      5,00 -- -- -- -- --
RP04 Referentiepunt 4      39265,03     384498,98 Ja      6,30      5,00 -- -- -- -- --
RP05 Referentiepunt 5      39209,95     384551,24 Ja      6,30      5,00 -- -- -- -- --
RP06 Referentiepunt 6      39146,39     384611,27 Ja      6,30      5,00 -- -- -- -- --

RP07 Referentiepunt 7      39096,25     384657,18 Ja      6,30      5,00 -- -- -- -- --
RP08 Referentiepunt 8      39079,15     384706,33 Ja      6,30      5,00 -- -- -- -- --
RP09 Referentiepunt 9      39117,69     384755,21 Ja      6,30      5,00 -- -- -- -- --
RP10 Referentiepunt 10      39170,33     384811,61 Ja      6,30      5,00 -- -- -- -- --
RP11 Referentiepunt 11      39222,96     384841,69 Ja      6,30      5,00 -- -- -- -- --

RP12 Referentiepunt 12      39276,54     384795,63 Ja      6,30      5,00 -- -- -- -- --
RP13 Referentiepunt 13      39319,78     384755,21 Ja      6,30      5,00 -- -- -- -- --
RP14 Referentiepunt 14      39364,90     384713,85 Ja      6,30      5,00 -- -- -- -- --
RP15 Referentiepunt 15      39419,42     384662,15 Ja      6,30      5,00 -- -- -- -- --
RP16 Referentiepunt 16      39462,65     384621,73 Ja      6,30      5,00 -- -- -- -- --

RP17 Referentiepunt 17      39517,17     384564,40 Ja      6,30      5,00 -- -- -- -- --
RP18 Referentiepunt 18      39506,83     384512,70 Ja      6,30      5,00 -- -- -- -- --
RP19 Referentiepunt 19      39462,65     384464,76 Ja      6,30      5,00 -- -- -- -- --
RP20 Referentiepunt 20      39422,24     384422,46 Ja      6,30      5,00 -- -- -- -- --
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Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 2Modelinvoer - Alle Toetspunten

Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Gevel Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D

Noordgevel      38627,20     390475,46 Ja      1,20      1,50      5,00 -- --
146a schuur sluisweg 1      39836,11     389033,03 Nee      1,20      5,00 -- -- --
146b schuur sluisweg 1      39836,46     389014,15 Nee      1,20      5,00 -- -- --
146c schuur sluisweg 1      39852,20     389026,29 Nee      1,20      5,00 -- -- --
A SMB & Scheldepoort      35538,24     387328,31 Nee      5,00      5,00 -- -- --

B SMB & Scheldepoort      34958,11     387034,64 Nee      5,00      5,00 -- -- --
B14 Binnendijk 14/verzoek planschade prorail      37585,00     390351,00 Nee      1,00      1,50      4,50      7,50 --
B16 Binnendijk 16/verzoek planschade prorail      37447,00     390624,00 Nee      1,00      1,50      4,50      7,50 --
CP01 Controlemeetpunt 1      39618,29     384395,47 Ja      6,30      5,00 -- -- --
CP02 Controlemeetpunt 2      39031,44     384954,04 Ja      6,30      5,00 -- -- --

CP03 Controlemeetpunt 3      38831,39     384766,02 Ja      6,30      5,00 -- -- --
CP04 Controlemeetpunt 4      39213,09     384292,61 Ja      6,30      5,00 -- -- --
dagavos vergunningpunt dagavos      39063,00     385047,00 Nee      3,00      5,00 -- -- --
JF2 jonker Fransweg 2      38223,33     390229,65 Ja      0,00      5,00 -- -- --
MBP01 Controlepunt op 100m. NO      36768,98     386423,81 Nee      5,00      5,00 -- -- --

MBP02 Controlepunt op 100m. ZW      36598,21     386204,98 Nee      5,00      5,00 -- -- --
MP1 Meetpunt 1 (15 januari 2002)      39242,50     383592,30 Nee      3,00      5,00 -- -- --
MP2 Meetpunt 2 (15 januari 2002)      40999,32     385803,92 Nee      1,50      5,00 -- -- --
MP3 Meetpunt 3 (15 januari 2002)      39936,09     383353,86 Nee      0,00      5,00 -- -- --
MP4 Meetpunt 4 (18 april 2002)      39298,10     388564,14 Nee      6,60      5,00 -- -- --

MP5 Meetpunt 5 (18 april 2002)      36959,48     388766,27 Nee      6,60      5,00 -- -- --
MP6 Meetpunt 6 (18 april 2002)      38644,92     389788,75 Nee      1,00      5,00 -- -- --
MTG-01 Binnendijk 1 Uitlaat verg. pnt. 3      35365,38     388164,07 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-02 Binnendijk 2      34955,23     388187,01 Nee      1,20      5,00 -- -- --
MTG-03 Binnendijk 3 -Uitlaat verg. pnt. 2      35584,42     388279,45 Ja      1,20      5,00 -- -- --

MTG-04 Binnendijk 5- Uitlaat verg. pnt. 1      35691,12     388442,79 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-05 Binnendijk 6 - Uitlaat verg. pnt. 6      36084,08     388596,27 Nee      1,20      5,00 -- -- --
MTG-06 Binnendijk 7      36358,83     388824,80 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-07 Binnendijk 10      37581,47     390025,69 Nee      1,20      5,00 -- -- --
MTG-08 Binnendijk 12      37605,75     390058,93 Nee      1,20      5,00 -- -- --

MTG-09_A Borselsedijk 48      41265,81     386101,23 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-09_B Borselsedijk 48      41264,97     386110,47 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-10 Borselsedijk 50      41314,78     386201,02 Nee      1,20      5,00 -- -- --
MTG-11 Halsweg 1      40426,55     387119,58 Nee      1,20      5,00 -- -- --
MTG-12 Halsweg 2      40881,23     386932,59 Nee      1,20      5,00 -- -- --

MTG-13 Halsweg 4      40835,81     387087,75 Nee      1,20      5,00 -- -- --
MTG-14 Halsweg 6      40613,89     387085,41 Nee      1,20      5,00 -- -- --
MTG-15 Havenweg 34-40      40148,32     388175,40 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-16 Havenweg 42-48      40115,29     388174,77 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-17 Havenweg 48a      40070,11     388169,18 Ja      1,20      5,00 -- -- --

MTG-18 Havenweg 50      40050,50     388161,26 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-19 Havenweg 50a      40027,36     388170,16 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-20 Havenweg 52-54      40000,11     388171,92 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-21 Havenweg 56      39973,47     388170,39 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-22 Havenweg 58-60      39952,40     388171,70 Ja      1,20      5,00 -- -- --

MTG-23 Havenweg 61a      40122,20     388211,11 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-24 Havenweg 62-64      39940,31     388172,13 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-25 Havenweg 63      39799,31     388204,22 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-26 Havenweg 66      39918,51     388171,52 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-27 Havenweg 68-70      39901,73     388170,22 Ja      1,20      5,00 -- -- --

MTG-28 Havenweg 72      39878,58     388165,78 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-29 Havenweg 74      39866,91     388172,87 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-30 Havenweg 76-78      39847,35     388175,18 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-31 Hertenweg 1      40116,61     389000,45 Nee      1,20      5,00 -- -- --
MTG-32 Hertenweg 3      40130,85     388656,76 Nee      1,20      5,00 -- -- --

MTG-33 Hertenweg 5      40115,79     388351,37 Nee      1,20      5,00 -- -- --
MTG-34 Hertenweg 7      40152,32     388209,18 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-35 Hertenweg 9      40163,90     388152,76 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-36 Hertenweg 11      40160,59     388135,54 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-37 Hertenweg 13      40163,01     388124,34 Ja      1,20      5,00 -- -- --

MTG-38 Hertenweg 15      40158,19     388098,71 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-39 Hertenweg 17      40165,54     388089,32 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-40 Hertenweg 19      40165,30     388080,01 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-41 Hertenweg 27      40167,18     388042,58 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-42 Hertenweg 29      40167,68     388011,17 Ja      1,20      5,00 -- -- --

MTG-43 Hertenweg 31      40165,02     388001,71 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-44 Hertenweg 33      40168,18     387986,60 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-45 Hertenweg 35      40168,60     387970,76 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-46 Hertenweg 37      40166,18     387948,77 Ja      1,20      5,00 -- -- --
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Naam Hoogte E Hoogte F

-- --
146a -- --
146b -- --
146c -- --
A -- --

B -- --
B14 -- --
B16 -- --
CP01 -- --
CP02 -- --

CP03 -- --
CP04 -- --
dagavos -- --
JF2 -- --
MBP01 -- --

MBP02 -- --
MP1 -- --
MP2 -- --
MP3 -- --
MP4 -- --

MP5 -- --
MP6 -- --
MTG-01 -- --
MTG-02 -- --
MTG-03 -- --

MTG-04 -- --
MTG-05 -- --
MTG-06 -- --
MTG-07 -- --
MTG-08 -- --

MTG-09_A -- --
MTG-09_B -- --
MTG-10 -- --
MTG-11 -- --
MTG-12 -- --

MTG-13 -- --
MTG-14 -- --
MTG-15 -- --
MTG-16 -- --
MTG-17 -- --

MTG-18 -- --
MTG-19 -- --
MTG-20 -- --
MTG-21 -- --
MTG-22 -- --

MTG-23 -- --
MTG-24 -- --
MTG-25 -- --
MTG-26 -- --
MTG-27 -- --

MTG-28 -- --
MTG-29 -- --
MTG-30 -- --
MTG-31 -- --
MTG-32 -- --

MTG-33 -- --
MTG-34 -- --
MTG-35 -- --
MTG-36 -- --
MTG-37 -- --

MTG-38 -- --
MTG-39 -- --
MTG-40 -- --
MTG-41 -- --
MTG-42 -- --

MTG-43 -- --
MTG-44 -- --
MTG-45 -- --
MTG-46 -- --
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Naam Omschr. X Y Gevel Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D

MTG-47 Hertenweg 39      40167,67     387931,98 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-48 Hertenweg 41      40166,14     387903,07 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-49 Hertenweg 43      40162,24     387883,82 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-50 Hertenweg 45      40162,37     387871,06 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-51 Hertenweg 47      40167,24     387857,56 Ja      1,20      5,00 -- -- --

MTG-52 Hertenweg 49      40165,76     387844,01 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-53 Hertenweg 49a      40164,96     387831,47 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-54 Hertenweg 51      40167,14     387819,29 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-55 Hertenweg 53      40164,67     387810,11 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-56 Hertenweg 55      40167,79     387795,84 Ja      1,20      5,00 -- -- --

MTG-57 Hertenweg 57      40159,98     387789,55 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-58 Hertenweg 61      40165,87     387709,01 Ja      1,20      5,00 -- -- --
MTG-59 Jurjaneweg 27      41215,64     385085,21 Nee      1,20      5,00 -- -- --
MTG-60 Krukweg 6 - Uitlaat verg. pnt. 4      34918,17     387832,45 Nee      1,20      5,00 -- -- --
MTG-61 Quarlespolderweg 8      38614,61     390078,55 Nee      1,20      5,00 -- -- --

MTG-62 Quarlespolderweg 8a      38638,91     389944,95 Nee      1,20      5,00 -- -- --
MTG-63 Quarlespolderweg 9      38564,83     390081,86 Nee      1,20      5,00 -- -- --
MTG-64 quarlespolderweg 10 - 12      38656,15     389819,27 Nee      1,20      5,00 -- -- --
MTG-65 Quarlespolderweg 11      38611,84     389811,49 Nee      1,20      5,00 -- -- --
MTG-66 Quarlespolderweg 13      38618,40     389747,63 Nee      1,20      5,00 -- -- --

MTG-67 Quarlespolderweg 14      38687,98     389723,81 Nee      1,20      5,00 -- -- --
MTG-68 Scheeweg 6      34151,15     387446,19 Nee      1,20      5,00 -- -- --
MTG-69 Sluisweg 1      39871,50     389055,66 Nee      1,20      5,00 -- -- --
MTG-70 Sluisweg 3-5      39783,30     388848,05 Nee      1,20      5,00 -- -- --
MTG-71 Tweedeweg 5      36727,93     389032,55 Nee      1,20      5,00 -- -- --

MTG-72 Weelhoekweg 10      39262,91     383561,35 Nee      1,20      1,50 -- -- --
MTG-73 Weelweg 20      39912,04     383504,12 Nee      1,20      5,00 -- -- --
MTG-74 Eerste weg 4      36075,60     389047,80 Ja      1,20      5,00 -- -- --
oudezb nr3 oude zonebewakingspunt nr 3      41036,59     388490,70 Nee      1,00      5,00 -- -- --
oudezb nr4 oude zonebewakingspunt nr 4      40286,00     390035,38 Nee      1,00      5,00 -- -- --

oudezb nr5 oude zonebewakingspunt nr 5      36525,07     390864,16 Nee      1,00      5,00 -- -- --
remijjn1 vergunningpunt 1 remijn      40100,02     384501,34 Nee      1,00      5,00 -- -- --
RP01 Referentiepunt 1      39384,38     384405,77 Ja      6,30      5,00 -- -- --
RP02 Referentiepunt 2      39339,89     384429,07 Ja      6,30      5,00 -- -- --
RP03 Referentiepunt 3      39301,05     384465,79 Ja      6,30      5,00 -- -- --

RP04 Referentiepunt 4      39265,03     384498,98 Ja      6,30      5,00 -- -- --
RP05 Referentiepunt 5      39209,95     384551,24 Ja      6,30      5,00 -- -- --
RP06 Referentiepunt 6      39146,39     384611,27 Ja      6,30      5,00 -- -- --
RP07 Referentiepunt 7      39096,25     384657,18 Ja      6,30      5,00 -- -- --
RP08 Referentiepunt 8      39079,15     384706,33 Ja      6,30      5,00 -- -- --

RP09 Referentiepunt 9      39117,69     384755,21 Ja      6,30      5,00 -- -- --
RP10 Referentiepunt 10      39170,33     384811,61 Ja      6,30      5,00 -- -- --
RP11 Referentiepunt 11      39222,96     384841,69 Ja      6,30      5,00 -- -- --
RP12 Referentiepunt 12      39276,54     384795,63 Ja      6,30      5,00 -- -- --
RP13 Referentiepunt 13      39319,78     384755,21 Ja      6,30      5,00 -- -- --

RP14 Referentiepunt 14      39364,90     384713,85 Ja      6,30      5,00 -- -- --
RP15 Referentiepunt 15      39419,42     384662,15 Ja      6,30      5,00 -- -- --
RP16 Referentiepunt 16      39462,65     384621,73 Ja      6,30      5,00 -- -- --
RP17 Referentiepunt 17      39517,17     384564,40 Ja      6,30      5,00 -- -- --
RP18 Referentiepunt 18      39506,83     384512,70 Ja      6,30      5,00 -- -- --

RP19 Referentiepunt 19      39462,65     384464,76 Ja      6,30      5,00 -- -- --
RP20 Referentiepunt 20      39422,24     384422,46 Ja      6,30      5,00 -- -- --
S5 Sloeweg 5/verzoek planschade prorail      37806,00     390838,00 Nee      1,00      1,50      4,50      7,50 --
sagrovpnt2 Europaweg-Oost to IJslandweg      40102,00     384493,00 Nee      4,00      5,00 -- -- --
z1 west borsele      39537,55     382024,32 Nee      1,00      5,00 -- -- --

z10 -s heerenhoek      42238,79     385539,34 Nee      1,00      5,00 -- -- --
z11 -s heerenhoek      42190,39     386124,93 Nee      1,00      5,00 -- -- --
z12 achter sloepoort      42069,26     386658,26 Nee      1,00      5,00 -- -- --
z13 achter sloepoort      41933,63     387065,14 Nee      1,00      5,00 -- -- --
z14 achter nieuwdorp      41707,59     387641,56 Nee      1,00      5,00 -- -- --

z15 achter nieuwdorp      41538,05     388014,54 Nee      1,00      5,00 -- -- --
z16 achter nieuwdorp      41289,40     388376,21 Nee      1,00      5,00 -- -- --
z17 achter nieuwdorp      41085,96     388862,21 Nee      1,00      5,00 -- -- --
z18 achter nieuwdorp      40939,03     389325,60 Nee      1,00      5,00 -- -- --
z19 thv lewedorp      40690,38     389811,60 Nee      1,00      5,00 -- -- --

z2 borsele      39851,27     382339,06 Nee      1,00      5,00 -- -- --
z20 thv lewedorp      40453,03     390071,55 Nee      1,00      5,00 -- -- --
z21 thv lewedorp      40000,94     390365,41 Nee      1,00      5,00 -- -- --
z22 thv lewedorp      39469,73     390636,67 Nee      1,00      5,00 -- -- --
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Naam Hoogte E Hoogte F

MTG-47 -- --
MTG-48 -- --
MTG-49 -- --
MTG-50 -- --
MTG-51 -- --

MTG-52 -- --
MTG-53 -- --
MTG-54 -- --
MTG-55 -- --
MTG-56 -- --

MTG-57 -- --
MTG-58 -- --
MTG-59 -- --
MTG-60 -- --
MTG-61 -- --

MTG-62 -- --
MTG-63 -- --
MTG-64 -- --
MTG-65 -- --
MTG-66 -- --

MTG-67 -- --
MTG-68 -- --
MTG-69 -- --
MTG-70 -- --
MTG-71 -- --

MTG-72 -- --
MTG-73 -- --
MTG-74 -- --
oudezb nr3 -- --
oudezb nr4 -- --

oudezb nr5 -- --
remijjn1 -- --
RP01 -- --
RP02 -- --
RP03 -- --

RP04 -- --
RP05 -- --
RP06 -- --
RP07 -- --
RP08 -- --

RP09 -- --
RP10 -- --
RP11 -- --
RP12 -- --
RP13 -- --

RP14 -- --
RP15 -- --
RP16 -- --
RP17 -- --
RP18 -- --

RP19 -- --
RP20 -- --
S5 -- --
sagrovpnt2 -- --
z1 -- --

z10 -- --
z11 -- --
z12 -- --
z13 -- --
z14 -- --

z15 -- --
z16 -- --
z17 -- --
z18 -- --
z19 -- --

z2 -- --
z20 -- --
z21 -- --
z22 -- --
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z23 thv lewedorp      38768,99     390862,71 Nee      1,00      5,00 -- -- --
z24 noordzijde      38136,06     390919,22 Nee      1,00      5,00 -- -- --
z25 noordzijde      37469,23     390828,81 Nee      1,00      5,00 -- -- --
z26 noordzijde      36519,84     390501,04 Nee      1,00      5,00 -- -- --
z27 noordzijde      36033,84     390241,09 Nee      1,00      5,00 -- -- --

z28 nieuw en sintjoosland      35536,54     389913,32 Nee      1,00      5,00 -- -- --
z29 nieuw en sintjoosland      35231,38     389687,27 Nee      1,00      5,00 -- -- --
z3 borsele      40530,82     382773,59 Nee      0,80      5,00 -- -- --
z30 nieuw en sintjoosland      34553,24     389144,76 Nee      1,00      5,00 -- -- --
z31 nieuw en sintjoosland      34151,20     388726,35 Nee      1,00      5,00 -- -- --

z32 nieuw en sintjoosland      33829,90     388274,49 Nee      1,00      5,00 -- -- --
z33 Ritthem      33490,83     387008,63 Nee      1,00      5,00 -- -- --
z34 Ritthem      33479,52     386477,43 Nee      1,00      5,00 -- -- --
z35 Ritthem      33558,64     385901,01 Nee      1,00      5,00 -- -- --
z4 oost-borsele      40882,52     383030,23 Nee      1,00      5,00 -- -- --

z5 oost-borsele      41165,08     383290,18 Nee      1,00      5,00 -- -- --
z6 oost-borsele      41447,63     383606,64 Nee      1,00      5,00 -- -- --
z7 oost-borsele      41718,89     383911,81 Nee      1,00      5,00 -- -- --
z8 -s heerenhoek      41967,54     384341,29 Nee      1,00      5,00 -- -- --
z9 -s heerenhoek      42188,48     385009,83 Nee      1,00      5,00 -- -- --

001 Voorgevel wozoco      40817,93     388011,46 Ja      0,00      2,25      5,30      8,30 --
1 Westgevel      38616,47     390467,56 Ja      1,20      1,50      5,00 -- --
002 Voorgevel wozoco      40780,58     388034,73 Ja      0,00      2,25      5,30      8,30 --
2 Zuidgevel      38624,48     390456,98 Ja      1,20      1,50      5,00 -- --
003 Linkerzijgevel wozoco      40776,53     388044,11 Ja      0,00      2,25      5,30      8,30 --

3 Oostgevel      38636,05     390465,25 Ja      1,20      1,50      5,00 -- --
004 Rechterzijgevel wozoco      40828,89     388010,19 Ja      0,00      2,25      5,30      8,30 --
008 Zonebew. pnt. Westerschelde      34985,00     381044,70 Nee      1,00      5,00 -- -- --
8 Zonebew. pnt. Westerschelde      34985,00     381044,69 Nee      1,00      5,00 -- -- --
009 Controlepunt tbv gemeente Borsele      39063,51     385047,73 Nee      3,00      1,50 -- -- --

47 Uitlaat verg. pnt. 5      36122,00     388036,50 Nee      5,00      5,00 -- -- --
55 vergunningpunt 1 compostering      40530,00     384560,00 Nee      3,00      5,00 -- -- --
56 vergunningpunt 2 compostering      40753,00     385010,00 Nee      3,00      5,00 -- -- --
57 vergunningpunt 3 compostering      40270,00     385138,00 Nee      3,00      5,00 -- -- --
61 Loonbedrijf v/d Dries      40986,16     387082,44 Nee      1,20      5,00 -- -- --

62 Loonbedrijf v/d Dries      40991,92     387085,07 Nee      1,20      5,00 -- -- --
63 Loonbedrijf v/d Dries      40997,28     387085,67 Nee      1,20      5,00 -- -- --
64 Loonbedrijf v/d Dries      40999,83     387080,55 Nee      1,20      5,00 -- -- --
65 Loonbedrijf v/d Dries      40996,25     387075,77 Nee      1,20      5,00 -- -- --
66 Loonbedrijf v/d Dries      40990,04     387075,77 Nee      1,20      5,00 -- -- --

297 Recyfeed referentiep. 20 m      40445,50     384987,00 Nee      3,00      5,00 -- -- --
339 Vergunningpunt 2  NS Sloe 3      37271,91     389539,26 Nee      0,00      5,00 -- -- --
340 Vergunningpunt 3 NS Sloe 3      38011,67     389491,92 Nee      0,00      5,00 -- -- --
342 Meetlokatie C      39912,46     383466,69 Nee      1,00      5,00 -- -- --
343 Meetlokatie 5A      40627,81     384200,76 Nee      1,00      5,00 -- -- --

344 Meetlokatie 5B      41538,80     383925,49 Nee      1,00      5,00 -- -- --
345 Meetlokatie 4A      40144,80     387687,60 Nee      1,00      5,00 -- -- --
346 Meetlokatie B      40896,83     387418,44 Nee      1,00      5,00 -- -- --
347 Meetlokatie 4B      41606,06     387387,85 Nee      1,00      5,00 -- -- --
348 Meetlokatie 3A      38659,08     389736,88 Nee      1,00      5,00 -- -- --

349 Meetlokatie 3B      38567,37     390593,30 Nee      1,00      5,00 -- -- --
350 Meetlokatie 2A      35822,15     388733,65 Nee      1,00      5,00 -- -- --
351 Meetlokatie A      36103,40     388984,46 Nee      1,00      5,00 -- -- --
352 Meetlokatie 2B      34911,16     389235,27 Nee      1,00      5,00 -- -- --
353 Meetlokatie 1A      34177,47     387008,58 Nee      1,00      5,00 -- -- --

354 Meetlokatie 1B      33596,63     387283,86 Nee      1,00      5,00 -- -- --
371 Afvalscheiding Zeeland:  c.p.1      40579,96     384668,58 Nee      0,00      5,00 -- -- --
372 Afvalscheiding Zeeland:  c.p.2      40015,14     384535,80 Nee      0,00      5,00 -- -- --
373 Afvalscheiding Zeeland:  c.p.3      40262,00     385128,00 Nee      0,00      5,00 -- -- --
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Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 2Modelinvoer - Alle Toetspunten

Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hoogte E Hoogte F

z23 -- --
z24 -- --
z25 -- --
z26 -- --
z27 -- --

z28 -- --
z29 -- --
z3 -- --
z30 -- --
z31 -- --

z32 -- --
z33 -- --
z34 -- --
z35 -- --
z4 -- --

z5 -- --
z6 -- --
z7 -- --
z8 -- --
z9 -- --

001 -- --
1 -- --
002 -- --
2 -- --
003 -- --

3 -- --
004 -- --
008 -- --
8 -- --
009 -- --

47 -- --
55 -- --
56 -- --
57 -- --
61 -- --

62 -- --
63 -- --
64 -- --
65 -- --
66 -- --

297 -- --
339 -- --
340 -- --
342 -- --
343 -- --

344 -- --
345 -- --
346 -- --
347 -- --
348 -- --

349 -- --
350 -- --
351 -- --
352 -- --
353 -- --

354 -- --
371 -- --
372 -- --
373 -- --
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Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 2Modelinvoer

Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf Vorm Vormpunten

B001 BOW      38764,59     388727,30 0,00 Polygoon           5
Gebied_RGR Gebied RGR      37672,44     387067,55 0,00 Polygoon           4
01 water      32120,56     385086,35 0,00 Polygoon          98
02 geasfalteerd terrein CDMV      34931,02     387072,19 0,00 Polygoon          10
03 halfhard industrieterrein      34886,56     387076,59 0,50 Polygoon          98

1330 Bijleveldhaven      37836,59     388897,30 0,00 Rechthoek           4
1352 Finlandweg      38416,12     388732,31 0,00 Rechthoek           4
1359 Westhofhaven      38780,37     388153,45 0,00 Rechthoek           4
1360      38997,32     388557,78 0,50 Rechthoek           4
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Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 2Modelinvoer

Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022
Groep: TenneT

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Refl. 1k Cp

G01 Converter/DC hal      39328,75     384627,97      6,30    25,00 0,80 0 dB
G02 Converter/DC hal      39231,95     384719,32      6,30    25,00 0,80 0 dB
G03 Controlegebouw      39305,31     384655,39      6,30    13,00 0,80 0 dB
G06 Transformatorcellen      39252,25     384727,87      6,30    13,00 0,80 0 dB
G07 Transformatorcellen      39370,92     384616,51      6,30    13,00 0,80 0 dB

G09 Reserveonderdeelgebouw      39393,61     384490,17      6,30    10,00 0,80 0 dB
G10 Reserve trafo      39442,00     384549,33      6,30    13,00 0,80 0 dB
G11 WP controlegebouw      39234,50     384763,13      6,30    10,00 0,80 0 dB
G12 Neutral Yard      39267,18     384614,31      6,30    15,00 0,80 0 dB

29-3-2022 12:01:28Geomilieu V5.21



Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 2Modelinvoer

Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022
Groep: TenneT

Lijst van Bedrijven, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Groep Omschr. X-1 Y-1 Oppervlak

KavelBors BelgieoostA Kavel Bors      39214,61     384786,93         43899,50
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Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 2Modelinstellingen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022

Model eigenschap

Omschrijving Borssele converterstation - update layout 03/2022
Verantwoordelijke jro
Rekenmethode #2|Industrielawaai|IL|
    
Aangemaakt door acupe op 20-1-2010
Laatst ingezien door boonj1882 op 29-3-2022
Model aangemaakt met GN-V5.00
    
Origineel project Knip Converterstation tav Arcadis
Originele omschrijving Groep Export : Converterstation Net op zee IJmuiden
Geïmporteerd door sminkm0024 op 21-12-2020
    
Dag periode 07:00 - 19:00
Avond periode 19:00 - 23:00
Nacht periode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 1,2
Rekenhoogte contouren 5
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 1,0
Absorptiestandaarden TNO-TPD
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Nee
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Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 2Modelinstellingen

Commentaar

Update layout na vergunning aanvraag april 2021. Update 
zonemodel van zonebeheerder en nieuwe versie GM. Van 5.10 
naar 5.21
Dit is de laatst update op 14-4-2021
--- Model aangemaakt met Groepenexport 16-12-2020 13:01:13 
---
Groep: Converterstation Net op zee IJmuiden
Model: Zonebeheer 2020-12-16
Versie: Vlissingen-Oost
Gebied: Zonemodel (actueel)
---------------------------------------------------------------
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Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 3Langtijdgemiddelde berekeningsresultaten (LAr, LT)

Rapport: Resultatentabel
Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

_A Noordgevel 38627,20 390475,46 1,50 -3,3 -3,3 -3,3
_B Noordgevel 38627,20 390475,46 5,00 -4,6 -4,6 -4,6
001_A Voorgevel wozoco 40817,93 388011,46 2,25 15,3 15,3 15,3
001_B Voorgevel wozoco 40817,93 388011,46 5,30 17,5 17,5 17,5
001_C Voorgevel wozoco 40817,93 388011,46 8,30 18,7 18,7 18,7

002_A Voorgevel wozoco 40780,58 388034,73 2,25 15,3 15,3 15,3
002_B Voorgevel wozoco 40780,58 388034,73 5,30 17,4 17,4 17,4
002_C Voorgevel wozoco 40780,58 388034,73 8,30 18,6 18,6 18,6
003_A Linkerzijgevel wozoco 40776,53 388044,11 2,25 12,9 12,9 12,9
003_B Linkerzijgevel wozoco 40776,53 388044,11 5,30 11,4 11,4 11,4

003_C Linkerzijgevel wozoco 40776,53 388044,11 8,30 13,4 13,3 13,3
004_A Rechterzijgevel wozoco 40828,89 388010,19 2,25 -- -- --
004_B Rechterzijgevel wozoco 40828,89 388010,19 5,30 -- -- --
004_C Rechterzijgevel wozoco 40828,89 388010,19 8,30 -- -- --
008_A Zonebew. pnt. Westerschelde 34985,00 381044,70 5,00 7,5 7,5 7,5

009_A Controlepunt tbv gemeente Borsele 39063,51 385047,73 1,50 33,7 33,7 33,7
1_A Westgevel 38616,47 390467,56 1,50 5,9 5,9 5,9
1_B Westgevel 38616,47 390467,56 5,00 3,9 3,9 3,9
146a_A schuur sluisweg 1 39836,11 389033,03 5,00 15,0 15,0 15,0
146b_A schuur sluisweg 1 39836,46 389014,15 5,00 15,1 15,1 15,1

146c_A schuur sluisweg 1 39852,20 389026,29 5,00 15,0 15,0 15,0
2_A Zuidgevel 38624,48 390456,98 1,50 2,7 2,7 2,7
2_B Zuidgevel 38624,48 390456,98 5,00 8,4 8,4 8,4
297_A Recyfeed referentiep. 20 m 40445,50 384987,00 5,00 33,5 33,5 33,5
3_A Oostgevel 38636,05 390465,25 1,50 3,8 3,8 3,8

3_B Oostgevel 38636,05 390465,25 5,00 8,4 8,4 8,4
339_A Vergunningpunt 2  NS Sloe 3 37271,91 389539,26 5,00 12,8 12,8 12,8
340_A Vergunningpunt 3 NS Sloe 3 38011,67 389491,92 5,00 12,9 12,9 12,9
342_A Meetlokatie C 39912,46 383466,69 5,00 23,0 23,0 23,0
343_A Meetlokatie 5A 40627,81 384200,76 5,00 28,5 28,5 28,5

344_A Meetlokatie 5B 41538,80 383925,49 5,00 22,4 22,4 22,4
345_A Meetlokatie 4A 40144,80 387687,60 5,00 19,4 19,4 19,4
346_A Meetlokatie B 40896,83 387418,44 5,00 19,2 19,2 19,2
347_A Meetlokatie 4B 41606,06 387387,85 5,00 17,7 17,7 17,7
348_A Meetlokatie 3A 38659,08 389736,88 5,00 13,3 13,3 13,3

349_A Meetlokatie 3B 38567,37 390593,30 5,00 11,0 11,0 11,0
350_A Meetlokatie 2A 35822,15 388733,65 5,00 11,6 11,6 11,6
351_A Meetlokatie A 36103,40 388984,46 5,00 12,2 12,2 12,2
352_A Meetlokatie 2B 34911,16 389235,27 5,00 9,1 9,1 9,1
353_A Meetlokatie 1A 34177,47 387008,58 5,00 6,6 6,6 6,6

354_A Meetlokatie 1B 33596,63 387283,86 5,00 5,0 5,0 5,0
371_A Afvalscheiding Zeeland:  c.p.1 40579,96 384668,58 5,00 32,5 32,5 32,5
372_A Afvalscheiding Zeeland:  c.p.2 40015,14 384535,80 5,00 37,0 37,0 37,0
373_A Afvalscheiding Zeeland:  c.p.3 40262,00 385128,00 5,00 33,1 33,1 33,1
47_A Uitlaat verg. pnt. 5 36122,00 388036,50 5,00 16,7 16,7 16,7

55_A vergunningpunt 1 compostering 40530,00 384560,00 5,00 30,8 30,8 30,8
56_A vergunningpunt 2 compostering 40753,00 385010,00 5,00 29,3 29,3 29,3
57_A vergunningpunt 3 compostering 40270,00 385138,00 5,00 33,0 33,0 33,0
61_A Loonbedrijf v/d Dries 40986,16 387082,44 5,00 20,2 20,2 20,2
62_A Loonbedrijf v/d Dries 40991,92 387085,07 5,00 20,2 20,2 20,2

63_A Loonbedrijf v/d Dries 40997,28 387085,67 5,00 20,2 20,2 20,2
64_A Loonbedrijf v/d Dries 40999,83 387080,55 5,00 20,2 20,2 20,2
65_A Loonbedrijf v/d Dries 40996,25 387075,77 5,00 20,2 20,2 20,2
66_A Loonbedrijf v/d Dries 40990,04 387075,77 5,00 20,3 20,2 20,2
8_A Zonebew. pnt. Westerschelde 34985,00 381044,69 5,00 7,5 7,5 7,5

A_A SMB & Scheldepoort 35538,24 387328,31 5,00 12,1 12,1 12,1
B_A SMB & Scheldepoort 34958,11 387034,64 5,00 11,0 11,0 11,0
B14_A Binnendijk 14/verzoek planschade prorail 37585,00 390351,00 1,50 8,2 8,2 8,2
B14_B Binnendijk 14/verzoek planschade prorail 37585,00 390351,00 4,50 11,1 11,1 11,1
B14_C Binnendijk 14/verzoek planschade prorail 37585,00 390351,00 7,50 12,7 12,7 12,7

B16_A Binnendijk 16/verzoek planschade prorail 37447,00 390624,00 1,50 7,4 7,4 7,4
B16_B Binnendijk 16/verzoek planschade prorail 37447,00 390624,00 4,50 10,3 10,3 10,3
B16_C Binnendijk 16/verzoek planschade prorail 37447,00 390624,00 7,50 11,9 11,9 11,9
CP01_A Controlemeetpunt 1 39618,29 384395,47 5,00 38,8 38,8 38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 3Langtijdgemiddelde berekeningsresultaten (LAr, LT)

Rapport: Resultatentabel
Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

CP02_A Controlemeetpunt 2 39031,44 384954,04 5,00 40,4 40,4 40,4
CP03_A Controlemeetpunt 3 38831,39 384766,02 5,00 33,8 33,8 33,8
CP04_A Controlemeetpunt 4 39213,09 384292,61 5,00 36,4 36,4 36,4
dagavos_A vergunningpunt dagavos 39063,00 385047,00 5,00 40,6 40,6 40,6
JF2_A jonker Fransweg 2 38223,33 390229,65 5,00 11,9 11,9 11,9

MBP01_A Controlepunt op 100m. NO 36768,98 386423,81 5,00 5,6 5,6 5,6
MBP02_A Controlepunt op 100m. ZW 36598,21 386204,98 5,00 -- -- --
MP1_A Meetpunt 1 (15 januari 2002) 39242,50 383592,30 5,00 24,4 24,4 24,4
MP2_A Meetpunt 2 (15 januari 2002) 40999,32 385803,92 5,00 24,9 24,9 24,9
MP3_A Meetpunt 3 (15 januari 2002) 39936,09 383353,86 5,00 24,4 24,4 24,4

MP4_A Meetpunt 4 (18 april 2002) 39298,10 388564,14 5,00 18,0 18,0 18,0
MP5_A Meetpunt 5 (18 april 2002) 36959,48 388766,27 5,00 16,0 16,0 16,0
MP6_A Meetpunt 6 (18 april 2002) 38644,92 389788,75 5,00 13,2 13,2 13,2
MTG-01_A Binnendijk 1 Uitlaat verg. pnt. 3 35365,38 388164,07 5,00 11,7 11,7 11,7
MTG-02_A Binnendijk 2 34955,23 388187,01 5,00 9,5 9,5 9,5

MTG-03_A Binnendijk 3 -Uitlaat verg. pnt. 2 35584,42 388279,45 5,00 12,1 12,1 12,1
MTG-04_A Binnendijk 5- Uitlaat verg. pnt. 1 35691,12 388442,79 5,00 12,3 12,3 12,3
MTG-05_A Binnendijk 6 - Uitlaat verg. pnt. 6 36084,08 388596,27 5,00 12,9 12,9 12,9
MTG-06_A Binnendijk 7 36358,83 388824,80 5,00 13,4 13,4 13,4
MTG-07_A Binnendijk 10 37581,47 390025,69 5,00 12,2 12,1 12,1

MTG-08_A Binnendijk 12 37605,75 390058,93 5,00 12,1 12,1 12,1
MTG-09_A_A Borselsedijk 48 41265,81 386101,23 5,00 22,7 22,7 22,7
MTG-09_B_A Borselsedijk 48 41264,97 386110,47 5,00 12,6 12,6 12,6
MTG-10_A Borselsedijk 50 41314,78 386201,02 5,00 22,2 22,2 22,2
MTG-11_A Halsweg 1 40426,55 387119,58 5,00 21,5 21,5 21,5

MTG-12_A Halsweg 2 40881,23 386932,59 5,00 21,1 21,1 21,1
MTG-13_A Halsweg 4 40835,81 387087,75 5,00 20,6 20,6 20,6
MTG-14_A Halsweg 6 40613,89 387085,41 5,00 21,2 21,2 21,2
MTG-15_A Havenweg 34-40 40148,32 388175,40 5,00 17,5 17,5 17,5
MTG-16_A Havenweg 42-48 40115,29 388174,77 5,00 17,6 17,5 17,5

MTG-17_A Havenweg 48a 40070,11 388169,18 5,00 17,6 17,6 17,6
MTG-18_A Havenweg 50 40050,50 388161,26 5,00 17,7 17,7 17,7
MTG-19_A Havenweg 50a 40027,36 388170,16 5,00 17,7 17,7 17,7
MTG-20_A Havenweg 52-54 40000,11 388171,92 5,00 17,7 17,7 17,7
MTG-21_A Havenweg 56 39973,47 388170,39 5,00 17,7 17,7 17,7

MTG-22_A Havenweg 58-60 39952,40 388171,70 5,00 17,9 17,9 17,9
MTG-23_A Havenweg 61a 40122,20 388211,11 5,00 16,4 16,4 16,4
MTG-24_A Havenweg 62-64 39940,31 388172,13 5,00 17,8 17,8 17,8
MTG-25_A Havenweg 63 39799,31 388204,22 5,00 17,8 17,8 17,8
MTG-26_A Havenweg 66 39918,51 388171,52 5,00 17,8 17,8 17,8

MTG-27_A Havenweg 68-70 39901,73 388170,22 5,00 16,1 16,1 16,1
MTG-28_A Havenweg 72 39878,58 388165,78 5,00 17,9 17,9 17,9
MTG-29_A Havenweg 74 39866,91 388172,87 5,00 17,9 17,9 17,9
MTG-30_A Havenweg 76-78 39847,35 388175,18 5,00 17,9 17,9 17,9
MTG-31_A Hertenweg 1 40116,61 389000,45 5,00 14,8 14,8 14,8

MTG-32_A Hertenweg 3 40130,85 388656,76 5,00 15,9 15,9 15,9
MTG-33_A Hertenweg 5 40115,79 388351,37 5,00 16,9 16,9 16,9
MTG-34_A Hertenweg 7 40152,32 388209,18 5,00 15,6 15,6 15,6
MTG-35_A Hertenweg 9 40163,90 388152,76 5,00 14,6 14,6 14,6
MTG-36_A Hertenweg 11 40160,59 388135,54 5,00 18,2 18,2 18,2

MTG-37_A Hertenweg 13 40163,01 388124,34 5,00 17,3 17,3 17,3
MTG-38_A Hertenweg 15 40158,19 388098,71 5,00 17,8 17,8 17,8
MTG-39_A Hertenweg 17 40165,54 388089,32 5,00 19,5 19,5 19,5
MTG-40_A Hertenweg 19 40165,30 388080,01 5,00 19,5 19,5 19,5
MTG-41_A Hertenweg 27 40167,18 388042,58 5,00 18,0 18,0 18,0

MTG-42_A Hertenweg 29 40167,68 388011,17 5,00 12,8 12,7 12,7
MTG-43_A Hertenweg 31 40165,02 388001,71 5,00 18,5 18,5 18,5
MTG-44_A Hertenweg 33 40168,18 387986,60 5,00 19,1 19,1 19,1
MTG-45_A Hertenweg 35 40168,60 387970,76 5,00 18,2 18,2 18,2
MTG-46_A Hertenweg 37 40166,18 387948,77 5,00 18,3 18,3 18,3

MTG-47_A Hertenweg 39 40167,67 387931,98 5,00 18,4 18,4 18,4
MTG-48_A Hertenweg 41 40166,14 387903,07 5,00 16,3 16,3 16,3
MTG-49_A Hertenweg 43 40162,24 387883,82 5,00 18,5 18,5 18,5
MTG-50_A Hertenweg 45 40162,37 387871,06 5,00 18,8 18,8 18,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 3Langtijdgemiddelde berekeningsresultaten (LAr, LT)

Rapport: Resultatentabel
Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

MTG-51_A Hertenweg 47 40167,24 387857,56 5,00 20,3 20,3 20,3
MTG-52_A Hertenweg 49 40165,76 387844,01 5,00 18,6 18,6 18,6
MTG-53_A Hertenweg 49a 40164,96 387831,47 5,00 18,7 18,7 18,7
MTG-54_A Hertenweg 51 40167,14 387819,29 5,00 12,7 12,7 12,7
MTG-55_A Hertenweg 53 40164,67 387810,11 5,00 19,2 19,2 19,2

MTG-56_A Hertenweg 55 40167,79 387795,84 5,00 14,2 14,2 14,2
MTG-57_A Hertenweg 57 40159,98 387789,55 5,00 15,4 15,4 15,4
MTG-58_A Hertenweg 61 40165,87 387709,01 5,00 19,3 19,3 19,3
MTG-59_A Jurjaneweg 27 41215,64 385085,21 5,00 25,2 25,2 25,2
MTG-60_A Krukweg 6 - Uitlaat verg. pnt. 4 34918,17 387832,45 5,00 9,4 9,4 9,4

MTG-61_A Quarlespolderweg 8 38614,61 390078,55 5,00 12,3 12,3 12,3
MTG-62_A Quarlespolderweg 8a 38638,91 389944,95 5,00 12,7 12,7 12,7
MTG-63_A Quarlespolderweg 9 38564,83 390081,86 5,00 12,3 12,3 12,3
MTG-64_A quarlespolderweg 10 - 12 38656,15 389819,27 5,00 13,1 13,1 13,1
MTG-65_A Quarlespolderweg 11 38611,84 389811,49 5,00 13,1 13,1 13,1

MTG-66_A Quarlespolderweg 13 38618,40 389747,63 5,00 13,3 13,3 13,3
MTG-67_A Quarlespolderweg 14 38687,98 389723,81 5,00 13,4 13,4 13,4
MTG-68_A Scheeweg 6 34151,15 387446,19 5,00 6,3 6,3 6,3
MTG-69_A Sluisweg 1 39871,50 389055,66 5,00 14,9 14,9 14,9
MTG-70_A Sluisweg 3-5 39783,30 388848,05 5,00 15,7 15,7 15,7

MTG-71_A Tweedeweg 5 36727,93 389032,55 5,00 13,6 13,6 13,6
MTG-72_A Weelhoekweg 10 39262,91 383561,35 1,50 20,8 20,8 20,8
MTG-73_A Weelweg 20 39912,04 383504,12 5,00 23,4 23,4 23,4
MTG-74_A Eerste weg 4 36075,60 389047,80 5,00 12,4 12,4 12,4
oudezb nr3 oude zonebewakingspunt nr 3 41036,59 388490,70 5,00 15,5 15,5 15,5

oudezb nr4 oude zonebewakingspunt nr 4 40286,00 390035,38 5,00 11,8 11,8 11,8
oudezb nr5 oude zonebewakingspunt nr 5 36525,07 390864,16 5,00 8,9 8,9 8,9
remijjn1_A vergunningpunt 1 remijn 40100,02 384501,34 5,00 35,8 35,8 35,8
RP01_A Referentiepunt 1 39384,38 384405,77 5,00 40,6 40,6 40,6
RP02_A Referentiepunt 2 39339,89 384429,07 5,00 43,8 43,8 43,8

RP03_A Referentiepunt 3 39301,05 384465,79 5,00 46,2 46,2 46,2
RP04_A Referentiepunt 4 39265,03 384498,98 5,00 47,5 47,5 47,5
RP05_A Referentiepunt 5 39209,95 384551,24 5,00 47,3 47,3 47,3
RP06_A Referentiepunt 6 39146,39 384611,27 5,00 46,7 46,7 46,7
RP07_A Referentiepunt 7 39096,25 384657,18 5,00 44,4 44,4 44,4

RP08_A Referentiepunt 8 39079,15 384706,33 5,00 42,7 42,7 42,7
RP09_A Referentiepunt 9 39117,69 384755,21 5,00 46,4 46,4 46,4
RP10_A Referentiepunt 10 39170,33 384811,61 5,00 50,5 50,5 50,5
RP11_A Referentiepunt 11 39222,96 384841,69 5,00 51,4 51,4 51,4
RP12_A Referentiepunt 12 39276,54 384795,63 5,00 55,3 55,3 55,3

RP13_A Referentiepunt 13 39319,78 384755,21 5,00 57,6 57,6 57,6
RP14_A Referentiepunt 14 39364,90 384713,85 5,00 57,8 57,7 57,7
RP15_A Referentiepunt 15 39419,42 384662,15 5,00 57,8 57,8 57,8
RP16_A Referentiepunt 16 39462,65 384621,73 5,00 56,1 56,1 56,1
RP17_A Referentiepunt 17 39517,17 384564,40 5,00 52,3 52,3 52,3

RP18_A Referentiepunt 18 39506,83 384512,70 5,00 49,5 49,5 49,5
RP19_A Referentiepunt 19 39462,65 384464,76 5,00 48,2 48,2 48,2
RP20_A Referentiepunt 20 39422,24 384422,46 5,00 43,0 43,0 43,0
S5_A Sloeweg 5/verzoek planschade prorail 37806,00 390838,00 1,50 7,1 7,1 7,1
S5_B Sloeweg 5/verzoek planschade prorail 37806,00 390838,00 4,50 10,0 10,0 10,0

S5_C Sloeweg 5/verzoek planschade prorail 37806,00 390838,00 7,50 11,6 11,5 11,5
sagrovpnt2 Europaweg-Oost to IJslandweg 40102,00 384493,00 5,00 35,8 35,7 35,7
z1_A west borsele 39537,55 382024,32 5,00 13,1 13,1 13,1
z10_A -s heerenhoek 42238,79 385539,34 5,00 19,5 19,5 19,5
z11_A -s heerenhoek 42190,39 386124,93 5,00 18,9 18,9 18,9

z12_A achter sloepoort 42069,26 386658,26 5,00 18,2 18,2 18,2
z13_A achter sloepoort 41933,63 387065,14 5,00 17,7 17,7 17,7
z14_A achter nieuwdorp 41707,59 387641,56 5,00 16,7 16,7 16,7
z15_A achter nieuwdorp 41538,05 388014,54 5,00 16,0 16,0 16,0
z16_A achter nieuwdorp 41289,40 388376,21 5,00 15,4 15,4 15,4

z17_A achter nieuwdorp 41085,96 388862,21 5,00 14,3 14,3 14,3
z18_A achter nieuwdorp 40939,03 389325,60 5,00 13,2 13,1 13,1
z19_A thv lewedorp 40690,38 389811,60 5,00 12,1 12,0 12,0
z2_A borsele 39851,27 382339,06 5,00 14,5 14,5 14,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

1-4-2022 09:43:48Geomilieu V5.21



Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 3Langtijdgemiddelde berekeningsresultaten (LAr, LT)

Rapport: Resultatentabel
Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

z20_A thv lewedorp 40453,03 390071,55 5,00 11,6 11,6 11,6
z21_A thv lewedorp 40000,94 390365,41 5,00 11,1 11,1 11,1
z22_A thv lewedorp 39469,73 390636,67 5,00 10,7 10,7 10,7
z23_A thv lewedorp 38768,99 390862,71 5,00 10,4 10,4 10,4
z24_A noordzijde 38136,06 390919,22 5,00 10,1 10,1 10,1

z25_A noordzijde 37469,23 390828,81 5,00 10,1 10,1 10,1
z26_A noordzijde 36519,84 390501,04 5,00 9,7 9,7 9,7
z27_A noordzijde 36033,84 390241,09 5,00 9,8 9,8 9,8
z28_A nieuw en sintjoosland 35536,54 389913,32 5,00 9,8 9,8 9,8
z29_A nieuw en sintjoosland 35231,38 389687,27 5,00 9,1 9,1 9,1

z3_A borsele 40530,82 382773,59 5,00 17,6 17,6 17,6
z30_A nieuw en sintjoosland 34553,24 389144,76 5,00 8,6 8,5 8,5
z31_A nieuw en sintjoosland 34151,20 388726,35 5,00 6,9 6,9 6,9
z32_A nieuw en sintjoosland 33829,90 388274,49 5,00 5,7 5,7 5,7
z33_A Ritthem 33490,83 387008,63 5,00 5,0 5,0 5,0

z34_A Ritthem 33479,52 386477,43 5,00 5,3 5,3 5,3
z35_A Ritthem 33558,64 385901,01 5,00 4,9 4,9 4,9
z4_A oost-borsele 40882,52 383030,23 5,00 18,8 18,8 18,8
z5_A oost-borsele 41165,08 383290,18 5,00 20,2 20,2 20,2
z6_A oost-borsele 41447,63 383606,64 5,00 21,7 21,7 21,7

z7_A oost-borsele 41718,89 383911,81 5,00 21,5 21,5 21,5
z8_A -s heerenhoek 41967,54 384341,29 5,00 20,8 20,8 20,8
z9_A -s heerenhoek 42188,48 385009,83 5,00 20,1 20,1 20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

1-4-2022 09:43:48Geomilieu V5.21



Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 3Langtijdgemiddelde berekeningsresultaten (LAr, LT)

Rapport: Resultatentabel
Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: MTG-09_A_A - Borselsedijk 48
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

MTG-09_A_A Borselsedijk 48 41265,81 386101,23 5,00 22,7 22,7 22,7

02 Trafo bay pole 1 39381,55 384589,40 8,70 13,7 13,7 13,7
03 Trafo bay pole 1 39392,58 384579,04 8,70 13,7 13,7 13,7
01 Trafo bay pole 1 39371,74 384600,29 8,70 13,7 13,7 13,7
04 Trafo bay pole 2 39276,42 384687,42 8,70 13,6 13,6 13,6
05 Trafo bay pole 2 39263,62 384699,08 8,70 13,5 13,5 13,5

06 Trafo bay pole 2 39249,97 384714,21 8,70 13,5 13,5 13,5
18 Converter Cooling Fin Fans 2 39355,33 384623,60 10,00 11,4 11,4 11,4
17 Converter Cooling Fin Fans 1 39295,76 384680,81 10,00 11,3 11,3 11,3
D01 Dak converterhal 1 39276,62 384572,45 0,10 6,9 6,9 6,9
D02 Dak converterhal 2 39179,68 384663,14 0,10 6,9 6,9 6,9

G03 Uitstralende gevel converterhal 1 39399,52 384561,47 0,00 3,4 3,4 3,4
20 AC Yard pole 2 39390,84 384523,30 4,00 1,0 1,0 1,0
G02c Uitstralende gevel converterhal 1 39329,02 384628,06 0,00 0,4 0,4 0,4
G07c Uitstralende gevel converterhal 2 39275,02 384678,98 0,00 0,4 0,4 0,4
19 AC Yard pole 1 39187,29 384711,22 4,00 -1,8 -1,8 -1,8

G06a Uitstralende gevel converterhal 2 39302,87 384652,69 0,00 -2,2 -2,2 -2,2
G02b Uitstralende gevel converterhal 1 39357,16 384601,54 0,00 -2,5 -2,5 -2,5
G07b Uitstralende gevel converterhal 2 39238,51 384713,21 0,00 -2,6 -2,6 -2,6
D03 Dak Neutral Yard - verbonden aan converterhal 39267,22 384613,99 0,10 -2,9 -2,9 -2,9
21 Cooling ventilation control building 39296,15 384620,46 2,00 -3,1 -3,1 -3,1

22 Noodstroomaggregaat 39311,19 384664,10 2,50 -4,1 -- --
G02a Uitstralende gevel converterhal 1 39393,49 384567,37 0,00 -6,3 -6,3 -6,3
G08 Uitstralende gevel converterhal 2 39231,87 384719,31 0,00 -6,8 -6,8 -6,8
G06b Uitstralende gevel converterhal 2 39267,24 384614,14 0,00 -7,0 -7,0 -7,0
13 AHU 1 39313,53 384626,63 2,00 -7,1 -7,1 -7,1

14 AHU 2 39299,46 384638,82 2,00 -7,1 -7,1 -7,1
G07a Uitstralende gevel converterhal 2 39232,04 384719,30 0,00 -7,2 -7,2 -7,2
G01a Uitstralende gevel converterhal 1 39328,55 384627,97 0,00 -8,9 -8,9 -8,9
G05b Uitstralende gevel converterhal 1 39267,37 384614,16 0,00 -12,4 -12,4 -12,4
G01b Uitstralende gevel converterhal 1 39292,66 384590,20 0,00 -12,8 -12,8 -12,8

G04 Uitstralende gevel converterhal 1 39276,12 384572,55 0,00 -12,9 -12,9 -12,9
G09 Uitstralende gevel converterhal 2 39179,62 384663,04 0,00 -13,0 -13,0 -13,0
15 Ventilatieopening Converter hall 39311,70 384538,20 5,00 -18,1 -18,1 -18,1
16 Ventilatieopening Converter hall 39213,06 384630,35 5,00 -18,2 -18,2 -18,2
G05 Uitstralende gevel converterhal 1 39250,50 384596,21 0,00 -18,4 -18,4 -18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

1-4-2022 09:44:47Geomilieu V5.21



Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 3Langtijdgemiddelde berekeningsresultaten (LAr, LT)

Rapport: Resultatentabel
Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: MTG-59_A - Jurjaneweg 27
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

MTG-59_A Jurjaneweg 27 41215,64 385085,21 5,00 25,2 25,2 25,2

03 Trafo bay pole 1 39392,58 384579,04 8,70 16,4 16,4 16,4
02 Trafo bay pole 1 39381,55 384589,40 8,70 16,4 16,4 16,4
01 Trafo bay pole 1 39371,74 384600,29 8,70 16,4 16,4 16,4
04 Trafo bay pole 2 39276,42 384687,42 8,70 16,0 16,0 16,0
05 Trafo bay pole 2 39263,62 384699,08 8,70 15,9 15,9 15,9

06 Trafo bay pole 2 39249,97 384714,21 8,70 15,9 15,9 15,9
17 Converter Cooling Fin Fans 1 39295,76 384680,81 10,00 14,2 14,2 14,2
18 Converter Cooling Fin Fans 2 39355,33 384623,60 10,00 12,6 12,6 12,6
D01 Dak converterhal 1 39276,62 384572,45 0,10 9,2 9,2 9,2
D02 Dak converterhal 2 39179,68 384663,14 0,10 8,9 8,9 8,9

G03 Uitstralende gevel converterhal 1 39399,52 384561,47 0,00 5,8 5,8 5,8
20 AC Yard pole 2 39390,84 384523,30 4,00 5,0 5,0 5,0
G07c Uitstralende gevel converterhal 2 39275,02 384678,98 0,00 3,1 3,1 3,1
21 Cooling ventilation control building 39296,15 384620,46 2,00 2,6 2,6 2,6
G02c Uitstralende gevel converterhal 1 39329,02 384628,06 0,00 2,3 2,3 2,3

G06a Uitstralende gevel converterhal 2 39302,87 384652,69 0,00 0,1 0,1 0,1
G02b Uitstralende gevel converterhal 1 39357,16 384601,54 0,00 0,0 0,0 0,0
G07b Uitstralende gevel converterhal 2 39238,51 384713,21 0,00 -0,4 -0,4 -0,4
22 Noodstroomaggregaat 39311,19 384664,10 2,50 -1,0 -- --
D03 Dak Neutral Yard - verbonden aan converterhal 39267,22 384613,99 0,10 -1,9 -1,9 -1,9

14 AHU 2 39299,46 384638,82 2,00 -1,9 -1,9 -1,9
G02a Uitstralende gevel converterhal 1 39393,49 384567,37 0,00 -2,6 -2,6 -2,6
13 AHU 1 39313,53 384626,63 2,00 -4,3 -4,3 -4,3
G06b Uitstralende gevel converterhal 2 39267,24 384614,14 0,00 -6,2 -6,2 -6,2
G07a Uitstralende gevel converterhal 2 39232,04 384719,30 0,00 -6,6 -6,6 -6,6

G01b Uitstralende gevel converterhal 1 39292,66 384590,20 0,00 -6,9 -6,9 -6,9
19 AC Yard pole 1 39187,29 384711,22 4,00 -9,0 -9,0 -9,0
G01a Uitstralende gevel converterhal 1 39328,55 384627,97 0,00 -9,1 -9,1 -9,1
G08 Uitstralende gevel converterhal 2 39231,87 384719,31 0,00 -9,8 -9,8 -9,8
G04 Uitstralende gevel converterhal 1 39276,12 384572,55 0,00 -9,8 -9,8 -9,8

G05b Uitstralende gevel converterhal 1 39267,37 384614,16 0,00 -10,6 -10,6 -10,6
G09 Uitstralende gevel converterhal 2 39179,62 384663,04 0,00 -10,7 -10,7 -10,7
G05 Uitstralende gevel converterhal 1 39250,50 384596,21 0,00 -14,9 -14,9 -14,9
15 Ventilatieopening Converter hall 39311,70 384538,20 5,00 -15,1 -15,1 -15,1
16 Ventilatieopening Converter hall 39213,06 384630,35 5,00 -15,5 -15,5 -15,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

1-4-2022 09:45:07Geomilieu V5.21



Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 3Langtijdgemiddelde berekeningsresultaten (LAr, LT)

Rapport: Resultatentabel
Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: MTG-72_A - Weelhoekweg 10
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

MTG-72_A Weelhoekweg 10 39262,91 383561,35 1,50 20,8 20,8 20,8

20 AC Yard pole 2 39390,84 384523,30 4,00 12,2 12,2 12,2
D01 Dak converterhal 1 39276,62 384572,45 0,10 12,2 12,2 12,2
D02 Dak converterhal 2 39179,68 384663,14 0,10 11,5 11,5 11,5
G04 Uitstralende gevel converterhal 1 39276,12 384572,55 0,00 11,1 11,1 11,1
15 Ventilatieopening Converter hall 39311,70 384538,20 5,00 10,4 10,4 10,4

G09 Uitstralende gevel converterhal 2 39179,62 384663,04 0,00 10,3 10,3 10,3
16 Ventilatieopening Converter hall 39213,06 384630,35 5,00 9,4 9,4 9,4
G03 Uitstralende gevel converterhal 1 39399,52 384561,47 0,00 9,4 9,4 9,4
21 Cooling ventilation control building 39296,15 384620,46 2,00 6,0 6,0 6,0
G05 Uitstralende gevel converterhal 1 39250,50 384596,21 0,00 3,9 3,9 3,9

03 Trafo bay pole 1 39392,58 384579,04 8,70 2,5 2,5 2,5
18 Converter Cooling Fin Fans 2 39355,33 384623,60 10,00 2,4 2,4 2,4
D03 Dak Neutral Yard - verbonden aan converterhal 39267,22 384613,99 0,10 2,4 2,4 2,4
G06a Uitstralende gevel converterhal 2 39302,87 384652,69 0,00 1,1 1,1 1,1
17 Converter Cooling Fin Fans 1 39295,76 384680,81 10,00 0,5 0,5 0,5

02 Trafo bay pole 1 39381,55 384589,40 8,70 -0,2 -0,2 -0,2
G06b Uitstralende gevel converterhal 2 39267,24 384614,14 0,00 -0,6 -0,6 -0,6
01 Trafo bay pole 1 39371,74 384600,29 8,70 -0,7 -0,7 -0,7
G01a Uitstralende gevel converterhal 1 39328,55 384627,97 0,00 -0,9 -0,9 -0,9
13 AHU 1 39313,53 384626,63 2,00 -1,1 -1,1 -1,1

04 Trafo bay pole 2 39276,42 384687,42 8,70 -1,3 -1,3 -1,3
05 Trafo bay pole 2 39263,62 384699,08 8,70 -1,8 -1,8 -1,8
06 Trafo bay pole 2 39249,97 384714,21 8,70 -1,8 -1,8 -1,8
G08 Uitstralende gevel converterhal 2 39231,87 384719,31 0,00 -6,4 -6,4 -6,4
G01b Uitstralende gevel converterhal 1 39292,66 384590,20 0,00 -6,8 -6,8 -6,8

14 AHU 2 39299,46 384638,82 2,00 -7,8 -7,8 -7,8
G02c Uitstralende gevel converterhal 1 39329,02 384628,06 0,00 -8,3 -8,3 -8,3
G02b Uitstralende gevel converterhal 1 39357,16 384601,54 0,00 -8,9 -8,9 -8,9
G07c Uitstralende gevel converterhal 2 39275,02 384678,98 0,00 -9,4 -9,4 -9,4
19 AC Yard pole 1 39187,29 384711,22 4,00 -9,8 -9,8 -9,8

G07b Uitstralende gevel converterhal 2 39238,51 384713,21 0,00 -10,3 -10,3 -10,3
G02a Uitstralende gevel converterhal 1 39393,49 384567,37 0,00 -12,2 -12,2 -12,2
G05b Uitstralende gevel converterhal 1 39267,37 384614,16 0,00 -14,3 -14,3 -14,3
22 Noodstroomaggregaat 39311,19 384664,10 2,50 -15,4 -- --
G07a Uitstralende gevel converterhal 2 39232,04 384719,30 0,00 -17,5 -17,5 -17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

1-4-2022 09:45:33Geomilieu V5.21



Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 3Langtijdgemiddelde berekeningsresultaten (LAr, LT)

Rapport: Resultatentabel
Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: MTG-73_A - Weelweg 20
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

MTG-73_A Weelweg 20 39912,04 383504,12 5,00 23,4 23,4 23,4

03 Trafo bay pole 1 39392,58 384579,04 8,70 18,8 18,8 18,8
D01 Dak converterhal 1 39276,62 384572,45 0,10 13,6 13,6 13,6
D02 Dak converterhal 2 39179,68 384663,14 0,10 12,4 12,4 12,4
G04 Uitstralende gevel converterhal 1 39276,12 384572,55 0,00 11,8 11,8 11,8
15 Ventilatieopening Converter hall 39311,70 384538,20 5,00 10,9 10,9 10,9

G09 Uitstralende gevel converterhal 2 39179,62 384663,04 0,00 10,8 10,8 10,8
G03 Uitstralende gevel converterhal 1 39399,52 384561,47 0,00 10,5 10,5 10,5
20 AC Yard pole 2 39390,84 384523,30 4,00 10,4 10,4 10,4
16 Ventilatieopening Converter hall 39213,06 384630,35 5,00 9,7 9,7 9,7
02 Trafo bay pole 1 39381,55 384589,40 8,70 9,5 9,5 9,5

01 Trafo bay pole 1 39371,74 384600,29 8,70 6,6 6,6 6,6
G05 Uitstralende gevel converterhal 1 39250,50 384596,21 0,00 4,4 4,4 4,4
18 Converter Cooling Fin Fans 2 39355,33 384623,60 10,00 3,8 3,8 3,8
05 Trafo bay pole 2 39263,62 384699,08 8,70 3,3 3,3 3,3
04 Trafo bay pole 2 39276,42 384687,42 8,70 2,9 2,9 2,9

06 Trafo bay pole 2 39249,97 384714,21 8,70 2,4 2,4 2,4
17 Converter Cooling Fin Fans 1 39295,76 384680,81 10,00 2,1 2,1 2,1
D03 Dak Neutral Yard - verbonden aan converterhal 39267,22 384613,99 0,10 1,2 1,2 1,2
G06a Uitstralende gevel converterhal 2 39302,87 384652,69 0,00 -1,6 -1,6 -1,6
G06b Uitstralende gevel converterhal 2 39267,24 384614,14 0,00 -1,6 -1,6 -1,6

G01b Uitstralende gevel converterhal 1 39292,66 384590,20 0,00 -3,9 -3,9 -3,9
G01a Uitstralende gevel converterhal 1 39328,55 384627,97 0,00 -4,5 -4,5 -4,5
G02b Uitstralende gevel converterhal 1 39357,16 384601,54 0,00 -6,0 -6,0 -6,0
G07c Uitstralende gevel converterhal 2 39275,02 384678,98 0,00 -6,5 -6,5 -6,5
G02a Uitstralende gevel converterhal 1 39393,49 384567,37 0,00 -7,0 -7,0 -7,0

G02c Uitstralende gevel converterhal 1 39329,02 384628,06 0,00 -7,1 -7,1 -7,1
21 Cooling ventilation control building 39296,15 384620,46 2,00 -7,2 -7,2 -7,2
G08 Uitstralende gevel converterhal 2 39231,87 384719,31 0,00 -7,8 -7,8 -7,8
G07b Uitstralende gevel converterhal 2 39238,51 384713,21 0,00 -8,6 -8,6 -8,6
14 AHU 2 39299,46 384638,82 2,00 -10,5 -10,5 -10,5

13 AHU 1 39313,53 384626,63 2,00 -10,7 -10,7 -10,7
22 Noodstroomaggregaat 39311,19 384664,10 2,50 -12,8 -- --
19 AC Yard pole 1 39187,29 384711,22 4,00 -13,3 -13,3 -13,3
G05b Uitstralende gevel converterhal 1 39267,37 384614,16 0,00 -14,3 -14,3 -14,3
G07a Uitstralende gevel converterhal 2 39232,04 384719,30 0,00 -16,2 -16,2 -16,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

1-4-2022 09:45:47Geomilieu V5.21



Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 3Langtijdgemiddelde berekeningsresultaten (LAr, LT)

Rapport: Resultatentabel
Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: CP01_A - Controlemeetpunt 1
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

CP01_A Controlemeetpunt 1 39618,29 384395,47 5,00 38,8 38,8 38,8

17 Converter Cooling Fin Fans 1 39295,76 384680,81 10,00 32,0 32,0 32,0
18 Converter Cooling Fin Fans 2 39355,33 384623,60 10,00 21,1 21,1 21,1
01 Trafo bay pole 1 39371,74 384600,29 8,70 28,2 28,2 28,2
02 Trafo bay pole 1 39381,55 384589,40 8,70 27,7 27,7 27,7
03 Trafo bay pole 1 39392,58 384579,04 8,70 27,4 27,4 27,4

04 Trafo bay pole 2 39276,42 384687,42 8,70 26,8 26,8 26,8
05 Trafo bay pole 2 39263,62 384699,08 8,70 28,1 28,1 28,1
06 Trafo bay pole 2 39249,97 384714,21 8,70 28,5 28,5 28,5
15 Ventilatieopening Converter hall 39311,70 384538,20 5,00 5,4 5,4 5,4
16 Ventilatieopening Converter hall 39213,06 384630,35 5,00 1,5 1,5 1,5

19 AC Yard pole 1 39187,29 384711,22 4,00 -1,2 -1,2 -1,2
20 AC Yard pole 2 39390,84 384523,30 4,00 28,1 28,1 28,1
22 Noodstroomaggregaat 39311,19 384664,10 2,50 11,2 -- --
13 AHU 1 39313,53 384626,63 2,00 4,4 4,4 4,4
14 AHU 2 39299,46 384638,82 2,00 3,8 3,8 3,8

21 Cooling ventilation control building 39296,15 384620,46 2,00 5,1 5,1 5,1
D01 Dak converterhal 1 39276,62 384572,45 0,10 28,0 28,0 28,0
D02 Dak converterhal 2 39179,68 384663,14 0,10 19,9 19,9 19,9
D03 Dak Neutral Yard - verbonden aan converterhal 39267,22 384613,99 0,10 3,7 3,7 3,7
G01a Uitstralende gevel converterhal 1 39328,55 384627,97 0,00 5,9 5,9 5,9

G01b Uitstralende gevel converterhal 1 39292,66 384590,20 0,00 4,9 4,9 4,9
G02a Uitstralende gevel converterhal 1 39393,49 384567,37 0,00 16,5 16,5 16,5
G02b Uitstralende gevel converterhal 1 39357,16 384601,54 0,00 19,2 19,2 19,2
G02c Uitstralende gevel converterhal 1 39329,02 384628,06 0,00 19,7 19,7 19,7
G03 Uitstralende gevel converterhal 1 39399,52 384561,47 0,00 26,9 26,9 26,9

G04 Uitstralende gevel converterhal 1 39276,12 384572,55 0,00 12,4 12,4 12,4
G05 Uitstralende gevel converterhal 1 39250,50 384596,21 0,00 -2,2 -2,2 -2,2
G05b Uitstralende gevel converterhal 1 39267,37 384614,16 0,00 -3,3 -3,3 -3,3
G06a Uitstralende gevel converterhal 2 39302,87 384652,69 0,00 10,0 10,0 10,0
G06b Uitstralende gevel converterhal 2 39267,24 384614,14 0,00 3,8 3,8 3,8

G07a Uitstralende gevel converterhal 2 39232,04 384719,30 0,00 9,0 9,0 9,0
G07b Uitstralende gevel converterhal 2 39238,51 384713,21 0,00 14,9 14,9 14,9
G07c Uitstralende gevel converterhal 2 39275,02 384678,98 0,00 17,3 17,3 17,3
G08 Uitstralende gevel converterhal 2 39231,87 384719,31 0,00 1,3 1,3 1,3
G09 Uitstralende gevel converterhal 2 39179,62 384663,04 0,00 2,7 2,7 2,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

1-4-2022 09:46:14Geomilieu V5.21



Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 3Langtijdgemiddelde berekeningsresultaten (LAr, LT)

Rapport: Resultatentabel
Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: CP02_A - Controlemeetpunt 2
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

CP02_A Controlemeetpunt 2 39031,44 384954,04 5,00 40,4 40,4 40,4 50,4 43,6

06 Trafo bay pole 2 39249,97 384714,21 8,70 33,3 33,3 33,3 43,3 36,2
05 Trafo bay pole 2 39263,62 384699,08 8,70 32,6 32,6 32,6 42,6 35,6
04 Trafo bay pole 2 39276,42 384687,42 8,70 32,0 32,0 32,0 42,0 35,1
18 Converter Cooling Fin Fans 2 39355,33 384623,60 10,00 31,2 31,2 31,2 41,2 34,6
03 Trafo bay pole 1 39392,58 384579,04 8,70 30,1 30,1 30,1 40,1 33,8

02 Trafo bay pole 1 39381,55 384589,40 8,70 28,0 28,0 28,0 38,0 31,6
01 Trafo bay pole 1 39371,74 384600,29 8,70 27,6 27,6 27,6 37,6 31,2
19 AC Yard pole 1 39187,29 384711,22 4,00 27,0 27,0 27,0 37,0 30,4
D02 Dak converterhal 2 39179,68 384663,14 0,10 27,0 27,0 27,0 37,0 27,7
G08 Uitstralende gevel converterhal 2 39231,87 384719,31 0,00 25,7 25,7 25,7 35,7 27,8

17 Converter Cooling Fin Fans 1 39295,76 384680,81 10,00 20,2 20,2 20,2 30,2 23,3
D01 Dak converterhal 1 39276,62 384572,45 0,10 20,0 20,0 20,0 30,0 21,9
G07c Uitstralende gevel converterhal 2 39275,02 384678,98 0,00 18,9 18,9 18,9 28,9 21,1
G07b Uitstralende gevel converterhal 2 39238,51 384713,21 0,00 18,1 18,1 18,1 28,1 21,3
G07a Uitstralende gevel converterhal 2 39232,04 384719,30 0,00 17,8 17,8 17,8 27,8 20,1

G02c Uitstralende gevel converterhal 1 39329,02 384628,06 0,00 16,5 16,5 16,5 26,5 19,2
G02b Uitstralende gevel converterhal 1 39357,16 384601,54 0,00 14,2 14,2 14,2 24,2 18,0
22 Noodstroomaggregaat 39311,19 384664,10 2,50 12,9 -- -- 12,9 27,7
G09 Uitstralende gevel converterhal 2 39179,62 384663,04 0,00 11,9 11,9 11,9 21,9 14,2
G01a Uitstralende gevel converterhal 1 39328,55 384627,97 0,00 9,4 9,4 9,4 19,4 12,9

G02a Uitstralende gevel converterhal 1 39393,49 384567,37 0,00 8,4 8,4 8,4 18,4 11,4
G06a Uitstralende gevel converterhal 2 39302,87 384652,69 0,00 5,4 5,4 5,4 15,4 9,2
16 Ventilatieopening Converter hall 39213,06 384630,35 5,00 5,0 5,0 5,0 15,0 8,6
G06b Uitstralende gevel converterhal 2 39267,24 384614,14 0,00 4,9 4,9 4,9 14,9 8,3
21 Cooling ventilation control building 39296,15 384620,46 2,00 4,4 4,4 4,4 14,4 8,6

G01b Uitstralende gevel converterhal 1 39292,66 384590,20 0,00 3,9 3,9 3,9 13,9 7,5
13 AHU 1 39313,53 384626,63 2,00 3,8 3,8 3,8 13,8 8,0
14 AHU 2 39299,46 384638,82 2,00 3,4 3,4 3,4 13,4 7,6
D03 Dak Neutral Yard - verbonden aan converterhal 39267,22 384613,99 0,10 3,2 3,2 3,2 13,2 5,8
G03 Uitstralende gevel converterhal 1 39399,52 384561,47 0,00 2,1 2,1 2,1 12,1 5,6

G04 Uitstralende gevel converterhal 1 39276,12 384572,55 0,00 1,9 1,9 1,9 11,9 5,2
15 Ventilatieopening Converter hall 39311,70 384538,20 5,00 0,9 0,9 0,9 10,9 4,9
20 AC Yard pole 2 39390,84 384523,30 4,00 -1,8 -1,8 -1,8 8,3 2,5
G05 Uitstralende gevel converterhal 1 39250,50 384596,21 0,00 -3,0 -3,0 -3,0 7,1 0,7
G05b Uitstralende gevel converterhal 1 39267,37 384614,16 0,00 -3,9 -3,9 -3,9 6,2 0,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-4-2022 08:36:32Geomilieu V5.21



Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 3Langtijdgemiddelde berekeningsresultaten (LAr, LT)

Rapport: Resultatentabel
Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: CP03_A - Controlemeetpunt 3
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

CP03_A Controlemeetpunt 3 38831,39 384766,02 5,00 33,8 33,8 33,8 43,8 36,8

D02 Dak converterhal 2 39179,68 384663,14 0,10 25,8 25,8 25,8 35,8 27,2
19 AC Yard pole 1 39187,29 384711,22 4,00 25,2 25,2 25,2 35,2 28,9
06 Trafo bay pole 2 39249,97 384714,21 8,70 25,1 25,1 25,1 35,1 28,4
G08 Uitstralende gevel converterhal 2 39231,87 384719,31 0,00 24,0 24,0 24,0 34,0 26,6
G09 Uitstralende gevel converterhal 2 39179,62 384663,04 0,00 23,9 23,9 23,9 33,9 26,6

16 Ventilatieopening Converter hall 39213,06 384630,35 5,00 23,0 23,0 23,0 33,0 26,7
D01 Dak converterhal 1 39276,62 384572,45 0,10 22,3 22,3 22,3 32,3 24,5
G04 Uitstralende gevel converterhal 1 39276,12 384572,55 0,00 21,0 21,0 21,0 31,0 24,3
15 Ventilatieopening Converter hall 39311,70 384538,20 5,00 20,3 20,3 20,3 30,3 24,3
05 Trafo bay pole 2 39263,62 384699,08 8,70 17,7 17,7 17,7 27,7 21,1

G05 Uitstralende gevel converterhal 1 39250,50 384596,21 0,00 15,0 15,0 15,0 25,0 18,6
04 Trafo bay pole 2 39276,42 384687,42 8,70 14,7 14,7 14,7 24,7 18,2
17 Converter Cooling Fin Fans 1 39295,76 384680,81 10,00 14,1 14,1 14,1 24,1 17,5
D03 Dak Neutral Yard - verbonden aan converterhal 39267,22 384613,99 0,10 12,8 12,8 12,8 22,8 15,6
01 Trafo bay pole 1 39371,74 384600,29 8,70 11,6 11,6 11,6 21,6 15,4

02 Trafo bay pole 1 39381,55 384589,40 8,70 11,2 11,2 11,2 21,2 15,0
03 Trafo bay pole 1 39392,58 384579,04 8,70 11,2 11,2 11,2 21,2 15,0
18 Converter Cooling Fin Fans 2 39355,33 384623,60 10,00 10,2 10,2 10,2 20,2 13,8
G01b Uitstralende gevel converterhal 1 39292,66 384590,20 0,00 9,0 9,0 9,0 19,0 12,8
G01a Uitstralende gevel converterhal 1 39328,55 384627,97 0,00 7,8 7,8 7,8 17,8 11,4

G06b Uitstralende gevel converterhal 2 39267,24 384614,14 0,00 5,9 5,9 5,9 15,9 9,6
G06a Uitstralende gevel converterhal 2 39302,87 384652,69 0,00 5,6 5,6 5,6 15,6 9,5
21 Cooling ventilation control building 39296,15 384620,46 2,00 3,7 3,7 3,7 13,7 8,0
G07b Uitstralende gevel converterhal 2 39238,51 384713,21 0,00 3,5 3,5 3,5 13,5 7,0
G03 Uitstralende gevel converterhal 1 39399,52 384561,47 0,00 3,4 3,4 3,4 13,4 7,0

G07a Uitstralende gevel converterhal 2 39232,04 384719,30 0,00 3,3 3,3 3,3 13,3 6,1
G07c Uitstralende gevel converterhal 2 39275,02 384678,98 0,00 1,7 1,7 1,7 11,7 4,7
G02c Uitstralende gevel converterhal 1 39329,02 384628,06 0,00 0,9 0,9 0,9 10,9 4,0
G02b Uitstralende gevel converterhal 1 39357,16 384601,54 0,00 0,8 0,8 0,8 10,8 4,6
13 AHU 1 39313,53 384626,63 2,00 -0,3 -0,3 -0,3 9,7 4,0

14 AHU 2 39299,46 384638,82 2,00 -0,8 -0,8 -0,8 9,2 3,5
22 Noodstroomaggregaat 39311,19 384664,10 2,50 -1,8 -- -- -1,8 13,2
20 AC Yard pole 2 39390,84 384523,30 4,00 -2,7 -2,7 -2,7 7,4 1,6
G05b Uitstralende gevel converterhal 1 39267,37 384614,16 0,00 -4,5 -4,5 -4,5 5,5 -0,2
G02a Uitstralende gevel converterhal 1 39393,49 384567,37 0,00 -7,8 -7,8 -7,8 2,2 -4,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-4-2022 08:37:34Geomilieu V5.21



Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 3Langtijdgemiddelde berekeningsresultaten (LAr, LT)

Rapport: Resultatentabel
Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022
LAeq bij Bron voor toetspunt: CP04_A - Controlemeetpunt 4
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

CP04_A Controlemeetpunt 4 39213,09 384292,61 5,00 36,4 36,4 36,4 46,4 38,4

G04 Uitstralende gevel converterhal 1 39276,12 384572,55 0,00 28,8 28,8 28,8 38,8 30,3
D01 Dak converterhal 1 39276,62 384572,45 0,10 28,8 28,8 28,8 38,8 28,9
15 Ventilatieopening Converter hall 39311,70 384538,20 5,00 27,3 27,3 27,3 37,3 30,4
G03 Uitstralende gevel converterhal 1 39399,52 384561,47 0,00 26,9 26,9 26,9 36,9 28,6
D02 Dak converterhal 2 39179,68 384663,14 0,10 26,7 26,7 26,7 36,7 27,6

G09 Uitstralende gevel converterhal 2 39179,62 384663,04 0,00 26,0 26,0 26,0 36,0 28,2
16 Ventilatieopening Converter hall 39213,06 384630,35 5,00 24,7 24,7 24,7 34,7 28,2
21 Cooling ventilation control building 39296,15 384620,46 2,00 20,4 20,4 20,4 30,4 24,3
G05 Uitstralende gevel converterhal 1 39250,50 384596,21 0,00 19,7 19,7 19,7 29,7 22,5
D03 Dak Neutral Yard - verbonden aan converterhal 39267,22 384613,99 0,10 18,7 18,7 18,7 28,7 20,5

G06a Uitstralende gevel converterhal 2 39302,87 384652,69 0,00 16,7 16,7 16,7 26,7 19,8
01 Trafo bay pole 1 39371,74 384600,29 8,70 15,7 15,7 15,7 25,7 18,7
18 Converter Cooling Fin Fans 2 39355,33 384623,60 10,00 14,9 14,9 14,9 24,9 17,8
G06b Uitstralende gevel converterhal 2 39267,24 384614,14 0,00 14,5 14,5 14,5 24,5 17,6
14 AHU 2 39299,46 384638,82 2,00 13,6 13,6 13,6 23,6 17,6

03 Trafo bay pole 1 39392,58 384579,04 8,70 13,3 13,3 13,3 23,3 16,3
G01a Uitstralende gevel converterhal 1 39328,55 384627,97 0,00 13,2 13,2 13,2 23,2 16,4
02 Trafo bay pole 1 39381,55 384589,40 8,70 12,9 12,9 12,9 22,9 15,9
13 AHU 1 39313,53 384626,63 2,00 12,9 12,9 12,9 22,9 16,9
04 Trafo bay pole 2 39276,42 384687,42 8,70 11,6 11,6 11,6 21,6 14,8

17 Converter Cooling Fin Fans 1 39295,76 384680,81 10,00 11,5 11,5 11,5 21,5 14,6
05 Trafo bay pole 2 39263,62 384699,08 8,70 10,9 10,9 10,9 20,9 14,2
06 Trafo bay pole 2 39249,97 384714,21 8,70 10,9 10,9 10,9 20,9 14,2
20 AC Yard pole 2 39390,84 384523,30 4,00 8,9 8,9 8,9 18,9 12,3
G01b Uitstralende gevel converterhal 1 39292,66 384590,20 0,00 8,8 8,8 8,8 18,8 11,6

G08 Uitstralende gevel converterhal 2 39231,87 384719,31 0,00 6,3 6,3 6,3 16,3 8,8
G02c Uitstralende gevel converterhal 1 39329,02 384628,06 0,00 4,2 4,2 4,2 14,2 6,5
G07c Uitstralende gevel converterhal 2 39275,02 384678,98 0,00 2,5 2,5 2,5 12,5 4,9
19 AC Yard pole 1 39187,29 384711,22 4,00 2,1 2,1 2,1 12,1 6,0
G02a Uitstralende gevel converterhal 1 39393,49 384567,37 0,00 -0,1 -0,1 -0,1 9,9 1,8

G02b Uitstralende gevel converterhal 1 39357,16 384601,54 0,00 -0,3 -0,3 -0,3 9,7 3,0
G07b Uitstralende gevel converterhal 2 39238,51 384713,21 0,00 -1,6 -1,6 -1,6 8,4 1,9
G05b Uitstralende gevel converterhal 1 39267,37 384614,16 0,00 -1,8 -1,8 -1,8 8,2 2,2
22 Noodstroomaggregaat 39311,19 384664,10 2,50 -2,6 -- -- -2,6 12,2
G07a Uitstralende gevel converterhal 2 39232,04 384719,30 0,00 -6,7 -6,7 -6,7 3,3 -3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-4-2022 08:38:32Geomilieu V5.21



Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 3Berekeningsresultaten maximale geluidniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax Belgieweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

_A Noordgevel 38627,20 390475,46 1,50 2,5 -- --
_B Noordgevel 38627,20 390475,46 5,00 2,5 -- --
001_A Voorgevel wozoco 40817,93 388011,46 2,25 26,4 -- --
001_B Voorgevel wozoco 40817,93 388011,46 5,30 27,6 -- --
001_C Voorgevel wozoco 40817,93 388011,46 8,30 27,7 -- --

002_A Voorgevel wozoco 40780,58 388034,73 2,25 26,4 -- --
002_B Voorgevel wozoco 40780,58 388034,73 5,30 27,6 -- --
002_C Voorgevel wozoco 40780,58 388034,73 8,30 27,8 -- --
003_A Linkerzijgevel wozoco 40776,53 388044,11 2,25 19,7 -- --
003_B Linkerzijgevel wozoco 40776,53 388044,11 5,30 19,7 -- --

003_C Linkerzijgevel wozoco 40776,53 388044,11 8,30 20,3 -- --
004_A Rechterzijgevel wozoco 40828,89 388010,19 2,25 -- -- --
004_B Rechterzijgevel wozoco 40828,89 388010,19 5,30 -- -- --
004_C Rechterzijgevel wozoco 40828,89 388010,19 8,30 -- -- --
008_A Zonebew. pnt. Westerschelde 34985,00 381044,70 5,00 25,5 -- --

009_A Controlepunt tbv gemeente Borsele 39063,51 385047,73 1,50 51,4 -- --
1_A Westgevel 38616,47 390467,56 1,50 12,2 -- --
1_B Westgevel 38616,47 390467,56 5,00 11,9 -- --
146a_A schuur sluisweg 1 39836,11 389033,03 5,00 28,3 -- --
146b_A schuur sluisweg 1 39836,46 389014,15 5,00 28,3 -- --

146c_A schuur sluisweg 1 39852,20 389026,29 5,00 28,3 -- --
2_A Zuidgevel 38624,48 390456,98 1,50 10,3 -- --
2_B Zuidgevel 38624,48 390456,98 5,00 20,2 -- --
297_A Recyfeed referentiep. 20 m 40445,50 384987,00 5,00 51,9 -- --
3_A Oostgevel 38636,05 390465,25 1,50 11,0 -- --

3_B Oostgevel 38636,05 390465,25 5,00 19,6 -- --
339_A Vergunningpunt 2  NS Sloe 3 37271,91 389539,26 5,00 23,5 -- --
340_A Vergunningpunt 3 NS Sloe 3 38011,67 389491,92 5,00 26,6 -- --
342_A Meetlokatie C 39912,46 383466,69 5,00 47,2 -- --
343_A Meetlokatie 5A 40627,81 384200,76 5,00 42,3 -- --

344_A Meetlokatie 5B 41538,80 383925,49 5,00 34,1 -- --
345_A Meetlokatie 4A 40144,80 387687,60 5,00 33,0 -- --
346_A Meetlokatie B 40896,83 387418,44 5,00 29,8 -- --
347_A Meetlokatie 4B 41606,06 387387,85 5,00 30,4 -- --
348_A Meetlokatie 3A 38659,08 389736,88 5,00 24,4 -- --

349_A Meetlokatie 3B 38567,37 390593,30 5,00 21,1 -- --
350_A Meetlokatie 2A 35822,15 388733,65 5,00 24,1 -- --
351_A Meetlokatie A 36103,40 388984,46 5,00 24,0 -- --
352_A Meetlokatie 2B 34911,16 389235,27 5,00 20,7 -- --
353_A Meetlokatie 1A 34177,47 387008,58 5,00 23,0 -- --

354_A Meetlokatie 1B 33596,63 387283,86 5,00 20,5 -- --
371_A Afvalscheiding Zeeland:  c.p.1 40579,96 384668,58 5,00 45,6 -- --
372_A Afvalscheiding Zeeland:  c.p.2 40015,14 384535,80 5,00 52,5 -- --
373_A Afvalscheiding Zeeland:  c.p.3 40262,00 385128,00 5,00 50,0 -- --
47_A Uitlaat verg. pnt. 5 36122,00 388036,50 5,00 28,5 -- --

55_A vergunningpunt 1 compostering 40530,00 384560,00 5,00 45,7 -- --
56_A vergunningpunt 2 compostering 40753,00 385010,00 5,00 46,8 -- --
57_A vergunningpunt 3 compostering 40270,00 385138,00 5,00 49,9 -- --
61_A Loonbedrijf v/d Dries 40986,16 387082,44 5,00 31,3 -- --
62_A Loonbedrijf v/d Dries 40991,92 387085,07 5,00 31,2 -- --

63_A Loonbedrijf v/d Dries 40997,28 387085,67 5,00 31,2 -- --
64_A Loonbedrijf v/d Dries 40999,83 387080,55 5,00 31,2 -- --
65_A Loonbedrijf v/d Dries 40996,25 387075,77 5,00 31,3 -- --
66_A Loonbedrijf v/d Dries 40990,04 387075,77 5,00 31,3 -- --
8_A Zonebew. pnt. Westerschelde 34985,00 381044,69 5,00 25,5 -- --

A_A SMB & Scheldepoort 35538,24 387328,31 5,00 27,4 -- --
B_A SMB & Scheldepoort 34958,11 387034,64 5,00 26,8 -- --
B14_A Binnendijk 14/verzoek planschade prorail 37585,00 390351,00 1,50 19,0 -- --
B14_B Binnendijk 14/verzoek planschade prorail 37585,00 390351,00 4,50 22,9 -- --
B14_C Binnendijk 14/verzoek planschade prorail 37585,00 390351,00 7,50 23,2 -- --

B16_A Binnendijk 16/verzoek planschade prorail 37447,00 390624,00 1,50 17,8 -- --
B16_B Binnendijk 16/verzoek planschade prorail 37447,00 390624,00 4,50 21,8 -- --
B16_C Binnendijk 16/verzoek planschade prorail 37447,00 390624,00 7,50 22,1 -- --
CP01_A Controlemeetpunt 1 39618,29 384395,47 5,00 63,8 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

1-4-2022 09:47:38Geomilieu V5.21



Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 3Berekeningsresultaten maximale geluidniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax Belgieweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

CP02_A Controlemeetpunt 2 39031,44 384954,04 5,00 64,5 -- --
CP03_A Controlemeetpunt 3 38831,39 384766,02 5,00 61,8 -- --
CP04_A Controlemeetpunt 4 39213,09 384292,61 5,00 46,5 -- --
dagavos_A vergunningpunt dagavos 39063,00 385047,00 5,00 62,3 -- --
JF2_A jonker Fransweg 2 38223,33 390229,65 5,00 22,2 -- --

MBP01_A Controlepunt op 100m. NO 36768,98 386423,81 5,00 16,2 -- --
MBP02_A Controlepunt op 100m. ZW 36598,21 386204,98 5,00 -- -- --
MP1_A Meetpunt 1 (15 januari 2002) 39242,50 383592,30 5,00 48,5 -- --
MP2_A Meetpunt 2 (15 januari 2002) 40999,32 385803,92 5,00 41,5 -- --
MP3_A Meetpunt 3 (15 januari 2002) 39936,09 383353,86 5,00 47,4 -- --

MP4_A Meetpunt 4 (18 april 2002) 39298,10 388564,14 5,00 30,4 -- --
MP5_A Meetpunt 5 (18 april 2002) 36959,48 388766,27 5,00 27,4 -- --
MP6_A Meetpunt 6 (18 april 2002) 38644,92 389788,75 5,00 24,1 -- --
MTG-01_A Binnendijk 1 Uitlaat verg. pnt. 3 35365,38 388164,07 5,00 24,4 -- --
MTG-02_A Binnendijk 2 34955,23 388187,01 5,00 23,0 -- --

MTG-03_A Binnendijk 3 -Uitlaat verg. pnt. 2 35584,42 388279,45 5,00 25,0 -- --
MTG-04_A Binnendijk 5- Uitlaat verg. pnt. 1 35691,12 388442,79 5,00 25,0 -- --
MTG-05_A Binnendijk 6 - Uitlaat verg. pnt. 6 36084,08 388596,27 5,00 25,2 -- --
MTG-06_A Binnendijk 7 36358,83 388824,80 5,00 25,5 -- --
MTG-07_A Binnendijk 10 37581,47 390025,69 5,00 24,1 -- --

MTG-08_A Binnendijk 12 37605,75 390058,93 5,00 24,0 -- --
MTG-09_A_A Borselsedijk 48 41265,81 386101,23 5,00 38,6 -- --
MTG-09_B_A Borselsedijk 48 41264,97 386110,47 5,00 24,6 -- --
MTG-10_A Borselsedijk 50 41314,78 386201,02 5,00 37,9 -- --
MTG-11_A Halsweg 1 40426,55 387119,58 5,00 32,9 -- --

MTG-12_A Halsweg 2 40881,23 386932,59 5,00 32,4 -- --
MTG-13_A Halsweg 4 40835,81 387087,75 5,00 31,7 -- --
MTG-14_A Halsweg 6 40613,89 387085,41 5,00 32,4 -- --
MTG-15_A Havenweg 34-40 40148,32 388175,40 5,00 31,8 -- --
MTG-16_A Havenweg 42-48 40115,29 388174,77 5,00 31,9 -- --

MTG-17_A Havenweg 48a 40070,11 388169,18 5,00 32,0 -- --
MTG-18_A Havenweg 50 40050,50 388161,26 5,00 32,0 -- --
MTG-19_A Havenweg 50a 40027,36 388170,16 5,00 32,0 -- --
MTG-20_A Havenweg 52-54 40000,11 388171,92 5,00 32,0 -- --
MTG-21_A Havenweg 56 39973,47 388170,39 5,00 32,1 -- --

MTG-22_A Havenweg 58-60 39952,40 388171,70 5,00 32,3 -- --
MTG-23_A Havenweg 61a 40122,20 388211,11 5,00 31,2 -- --
MTG-24_A Havenweg 62-64 39940,31 388172,13 5,00 32,1 -- --
MTG-25_A Havenweg 63 39799,31 388204,22 5,00 32,2 -- --
MTG-26_A Havenweg 66 39918,51 388171,52 5,00 32,2 -- --

MTG-27_A Havenweg 68-70 39901,73 388170,22 5,00 31,1 -- --
MTG-28_A Havenweg 72 39878,58 388165,78 5,00 32,3 -- --
MTG-29_A Havenweg 74 39866,91 388172,87 5,00 32,3 -- --
MTG-30_A Havenweg 76-78 39847,35 388175,18 5,00 32,3 -- --
MTG-31_A Hertenweg 1 40116,61 389000,45 5,00 28,1 -- --

MTG-32_A Hertenweg 3 40130,85 388656,76 5,00 29,6 -- --
MTG-33_A Hertenweg 5 40115,79 388351,37 5,00 31,0 -- --
MTG-34_A Hertenweg 7 40152,32 388209,18 5,00 30,5 -- --
MTG-35_A Hertenweg 9 40163,90 388152,76 5,00 27,5 -- --
MTG-36_A Hertenweg 11 40160,59 388135,54 5,00 32,7 -- --

MTG-37_A Hertenweg 13 40163,01 388124,34 5,00 31,1 -- --
MTG-38_A Hertenweg 15 40158,19 388098,71 5,00 32,2 -- --
MTG-39_A Hertenweg 17 40165,54 388089,32 5,00 33,4 -- --
MTG-40_A Hertenweg 19 40165,30 388080,01 5,00 33,4 -- --
MTG-41_A Hertenweg 27 40167,18 388042,58 5,00 31,1 -- --

MTG-42_A Hertenweg 29 40167,68 388011,17 5,00 23,3 -- --
MTG-43_A Hertenweg 31 40165,02 388001,71 5,00 31,7 -- --
MTG-44_A Hertenweg 33 40168,18 387986,60 5,00 32,7 -- --
MTG-45_A Hertenweg 35 40168,60 387970,76 5,00 31,5 -- --
MTG-46_A Hertenweg 37 40166,18 387948,77 5,00 31,6 -- --

MTG-47_A Hertenweg 39 40167,67 387931,98 5,00 31,7 -- --
MTG-48_A Hertenweg 41 40166,14 387903,07 5,00 30,5 -- --
MTG-49_A Hertenweg 43 40162,24 387883,82 5,00 31,9 -- --
MTG-50_A Hertenweg 45 40162,37 387871,06 5,00 32,3 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Arcadis - C05057.000313Akoestisch onderzoek Net op Zee IJmuiden Ver Alpha Borssele
Bijlage 3Berekeningsresultaten maximale geluidniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax Belgieweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

MTG-51_A Hertenweg 47 40167,24 387857,56 5,00 34,6 -- --
MTG-52_A Hertenweg 49 40165,76 387844,01 5,00 32,1 -- --
MTG-53_A Hertenweg 49a 40164,96 387831,47 5,00 32,9 -- --
MTG-54_A Hertenweg 51 40167,14 387819,29 5,00 23,5 -- --
MTG-55_A Hertenweg 53 40164,67 387810,11 5,00 34,8 -- --

MTG-56_A Hertenweg 55 40167,79 387795,84 5,00 29,7 -- --
MTG-57_A Hertenweg 57 40159,98 387789,55 5,00 30,6 -- --
MTG-58_A Hertenweg 61 40165,87 387709,01 5,00 32,9 -- --
MTG-59_A Jurjaneweg 27 41215,64 385085,21 5,00 40,8 -- --
MTG-60_A Krukweg 6 - Uitlaat verg. pnt. 4 34918,17 387832,45 5,00 23,8 -- --

MTG-61_A Quarlespolderweg 8 38614,61 390078,55 5,00 23,0 -- --
MTG-62_A Quarlespolderweg 8a 38638,91 389944,95 5,00 23,5 -- --
MTG-63_A Quarlespolderweg 9 38564,83 390081,86 5,00 23,0 -- --
MTG-64_A quarlespolderweg 10 - 12 38656,15 389819,27 5,00 24,0 -- --
MTG-65_A Quarlespolderweg 11 38611,84 389811,49 5,00 24,0 -- --

MTG-66_A Quarlespolderweg 13 38618,40 389747,63 5,00 24,3 -- --
MTG-67_A Quarlespolderweg 14 38687,98 389723,81 5,00 24,4 -- --
MTG-68_A Scheeweg 6 34151,15 387446,19 5,00 22,1 -- --
MTG-69_A Sluisweg 1 39871,50 389055,66 5,00 28,1 -- --
MTG-70_A Sluisweg 3-5 39783,30 388848,05 5,00 29,2 -- --

MTG-71_A Tweedeweg 5 36727,93 389032,55 5,00 25,2 -- --
MTG-72_A Weelhoekweg 10 39262,91 383561,35 1,50 46,6 -- --
MTG-73_A Weelweg 20 39912,04 383504,12 5,00 47,6 -- --
MTG-74_A Eerste weg 4 36075,60 389047,80 5,00 23,7 -- --
oudezb nr3 oude zonebewakingspunt nr 3 41036,59 388490,70 5,00 25,1 -- --

oudezb nr4 oude zonebewakingspunt nr 4 40286,00 390035,38 5,00 23,8 -- --
oudezb nr5 oude zonebewakingspunt nr 5 36525,07 390864,16 5,00 18,2 -- --
remijjn1_A vergunningpunt 1 remijn 40100,02 384501,34 5,00 50,9 -- --
RP01_A Referentiepunt 1 39384,38 384405,77 5,00 71,1 -- --
RP02_A Referentiepunt 2 39339,89 384429,07 5,00 64,7 -- --

RP03_A Referentiepunt 3 39301,05 384465,79 5,00 71,6 -- --
RP04_A Referentiepunt 4 39265,03 384498,98 5,00 51,1 -- --
RP05_A Referentiepunt 5 39209,95 384551,24 5,00 50,1 -- --
RP06_A Referentiepunt 6 39146,39 384611,27 5,00 71,1 -- --
RP07_A Referentiepunt 7 39096,25 384657,18 5,00 74,0 -- --

RP08_A Referentiepunt 8 39079,15 384706,33 5,00 73,3 -- --
RP09_A Referentiepunt 9 39117,69 384755,21 5,00 77,5 -- --
RP10_A Referentiepunt 10 39170,33 384811,61 5,00 78,3 -- --
RP11_A Referentiepunt 11 39222,96 384841,69 5,00 75,0 -- --
RP12_A Referentiepunt 12 39276,54 384795,63 5,00 75,8 -- --

RP13_A Referentiepunt 13 39319,78 384755,21 5,00 73,0 -- --
RP14_A Referentiepunt 14 39364,90 384713,85 5,00 70,5 -- --
RP15_A Referentiepunt 15 39419,42 384662,15 5,00 74,2 -- --
RP16_A Referentiepunt 16 39462,65 384621,73 5,00 76,0 -- --
RP17_A Referentiepunt 17 39517,17 384564,40 5,00 72,3 -- --

RP18_A Referentiepunt 18 39506,83 384512,70 5,00 57,9 -- --
RP19_A Referentiepunt 19 39462,65 384464,76 5,00 77,3 -- --
RP20_A Referentiepunt 20 39422,24 384422,46 5,00 74,4 -- --
S5_A Sloeweg 5/verzoek planschade prorail 37806,00 390838,00 1,50 17,3 -- --
S5_B Sloeweg 5/verzoek planschade prorail 37806,00 390838,00 4,50 21,4 -- --

S5_C Sloeweg 5/verzoek planschade prorail 37806,00 390838,00 7,50 21,7 -- --
sagrovpnt2 Europaweg-Oost to IJslandweg 40102,00 384493,00 5,00 50,9 -- --
z1_A west borsele 39537,55 382024,32 5,00 33,5 -- --
z10_A -s heerenhoek 42238,79 385539,34 5,00 34,6 -- --
z11_A -s heerenhoek 42190,39 386124,93 5,00 32,8 -- --

z12_A achter sloepoort 42069,26 386658,26 5,00 32,7 -- --
z13_A achter sloepoort 41933,63 387065,14 5,00 31,9 -- --
z14_A achter nieuwdorp 41707,59 387641,56 5,00 29,0 -- --
z15_A achter nieuwdorp 41538,05 388014,54 5,00 25,6 -- --
z16_A achter nieuwdorp 41289,40 388376,21 5,00 24,8 -- --

z17_A achter nieuwdorp 41085,96 388862,21 5,00 23,8 -- --
z18_A achter nieuwdorp 40939,03 389325,60 5,00 24,4 -- --
z19_A thv lewedorp 40690,38 389811,60 5,00 22,9 -- --
z2_A borsele 39851,27 382339,06 5,00 37,5 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3Berekeningsresultaten maximale geluidniveaus (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
Model: Borssele converterstation - update layout 03/2022

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax Belgieweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

z20_A thv lewedorp 40453,03 390071,55 5,00 23,5 -- --
z21_A thv lewedorp 40000,94 390365,41 5,00 22,9 -- --
z22_A thv lewedorp 39469,73 390636,67 5,00 22,3 -- --
z23_A thv lewedorp 38768,99 390862,71 5,00 20,2 -- --
z24_A noordzijde 38136,06 390919,22 5,00 19,7 -- --

z25_A noordzijde 37469,23 390828,81 5,00 21,2 -- --
z26_A noordzijde 36519,84 390501,04 5,00 20,0 -- --
z27_A noordzijde 36033,84 390241,09 5,00 19,8 -- --
z28_A nieuw en sintjoosland 35536,54 389913,32 5,00 19,9 -- --
z29_A nieuw en sintjoosland 35231,38 389687,27 5,00 19,9 -- --

z3_A borsele 40530,82 382773,59 5,00 40,3 -- --
z30_A nieuw en sintjoosland 34553,24 389144,76 5,00 19,8 -- --
z31_A nieuw en sintjoosland 34151,20 388726,35 5,00 19,5 -- --
z32_A nieuw en sintjoosland 33829,90 388274,49 5,00 19,5 -- --
z33_A Ritthem 33490,83 387008,63 5,00 20,6 -- --

z34_A Ritthem 33479,52 386477,43 5,00 21,2 -- --
z35_A Ritthem 33558,64 385901,01 5,00 22,3 -- --
z4_A oost-borsele 40882,52 383030,23 5,00 38,4 -- --
z5_A oost-borsele 41165,08 383290,18 5,00 36,1 -- --
z6_A oost-borsele 41447,63 383606,64 5,00 25,6 -- --

z7_A oost-borsele 41718,89 383911,81 5,00 32,9 -- --
z8_A -s heerenhoek 41967,54 384341,29 5,00 33,0 -- --
z9_A -s heerenhoek 42188,48 385009,83 5,00 31,1 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

1-4-2022 09:47:38Geomilieu V5.21
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1 Aanleiding 

In de Passende Beoordeling IJmuiden Ver Alpha1 en Beta2 (opgesteld in 2021) is gebruikt gemaakt van een worst 
case modelering voor de vertroebeling3. Er is gekozen voor deze worst-case benadering omdat er van grote delen van 
het tracé geen gegevens beschikbaar waren over de daadwerkelijk aanwezige slibpercentages en verhouding van 
fijne en grove fracties. In de modelering is aangenomen dat 5% van het te verplaatsen sediment uit slib bestaat, en dat 
100% van dit slib uit een fijne, verspreidbare fractie met een lage valsnelheid bestaat. Deze fractie blijft lang aanwezig 
in de waterkolom. Voor de sedimentatieberekeningen is juist uitgegaan van een 100 % grove fractie met een hoge 
valsnelheid, die sneller bezinkt dan de fijne fractie, omdat dit voor de sedimentatie de worst case betreft. 
 
In de winter van 2021/2022 zijn in opdracht van TenneT surveys uitgevoerd waarbij ook bodemmonsters zijn 
genomen. De bodemmonsters van de te baggeren delen van de tracés van Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta 
zijn geselecteerd voor analyse van de korrelgrootteverdeling. De te baggeren delen betreffen op grote delen van de 
Noordzee de zandgolven die grotendeels uit zand bestaan. Uit deze bodemmonsters blijkt dat het slibpercentage 
langs het tracé beperkt blijft tot 0,7 – 1,3 massapercentage, wat neerkomt op 1,4 tot 3,9 volumepercentage. Daarnaast 
is de verdeling tussen de fijne slibfractie en de grove slibfractie zeer variabel, maar gemiddeld ca. 60%/40%. 
 
Met deze nieuwe inzichten is duidelijk dat het gehanteerde model een sterke overschatting van de vertroebeling 
voorspelt. Daarom is een nieuwe (realistische worst case) modellering uitgevoerd voor de beide projecten los én voor 
de projecten samen (in cumulatie). Resultaat van deze modellering zijn nieuwe reikwijdtes van slibconcentraties in het 
water en van de sedimentatie. Omdat deze modellering op de recente meetcampagne is gebaseerd is de reikwijdte 
realistischer geworden. In de nieuwe modellering blijft het percentage slib conservatief gehandhaafd op 5%, maar is 
dit onderverdeeld in een grove (50%) en een fijne fractie (50%). Dit leidt in het model tot hogere volumepercentages 
t.o.v. de praktijkmetingen voor alle relevante fracties en geeft worst case resultaten voor vertroebeling. Er is sprake 
van een factor >2.5 marge voor de fijne slib fractie (hoofdzakelijk relevant voor vertroebeling) en een factor >4 marge 
voor de grove slib fractie (hoofdzakelijk relevant voor sedimentatie). Het uitgangspunt van de onderverdeling grof-fijn 
wordt ook in andere studies gebruikt. Zie onder andere Rapport Deltares: Scenariostudies ter ondersteuning van de 
MER-zandwinning Noordzee 2018 – 2027 Winning van suppletiezand voor RWS. 
 
In deze oplegger is uitééngezet wat modelleren onder nieuwe aannames betekent qua reikwijdte van de vertroebeling 
en sedimentatie, en hoe de ecologische beoordeling hiervan in de Passende Beoordeling, Soortenbeschermingstoets, 
Watertoets en het MER wijzigt. De gehanteerde beoordelingsmethode is, afgezien van het genoemde uitgangspunt, 
gelijk aan de methode die is gehanteerd in de vertroebelingsstudie bij het MER. De beschrijving van de werkwijze en 
methode wordt hier niet herhaald. Deze is terug te vinden in bijlagen VII-F van zowel het MER Net op zee IJmuiden 
Ver Alpha als het MER Net op zee IJmuiden Ver Beta. 
  

 
1 Referentie Passende Beoordeling Net op Zee IJmuiden Ver Alpha 
2 Referentie Passende Beoordeling Net op Zee IJmuiden Ver Beta 
3 Referentie bijlage VII-F van Passende Beoordeling Net op Zee IJmuiden Ver Alpha én Beta 
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2 Nieuwe resultaten 

2.1 Vertroebeling 

De volgende subpagrafen geven de resultaten van de vertroebelingsberekeningen. De maximale reikwijdte aan het 
oppervlak is gegeven. Alleen de waardes die boven de 2 mg/L uitstijgen zijn weergegeven, net als in de originele 
studie, aangezien dit de ondergrens van de meetnauwkeurigheid is. 
 
2.1.1 Net op zee IJmuiden Ver Alpha  

In Figuur 2-1 is de nieuwe maximale reikwijdte aan het wateroppervlak voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha 
weergegeven. In Figuur 2-2 zijn de nieuwe maximale reikwijdtes van de vertroebeling in de waterkolom en net boven 
de bodem gepresenteerd. Omdat de hoeveelheid slib die zich verspreidt kleiner is geworden reiken de slibwolken 
minder ver ten opzichte van de originele studie.  
 

 
Figuur 2-1 Maximale reikwijdte vertroebeling aan het wateroppervlak voor Net op Zee IJmuiden Ver Alpha 
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Figuur 2-2 Reikwijdte vertroebeling in de waterkolom (boven) en nabij de bodem (onder) voor Net op zee IJmuiden Ver 
Alpha.  
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2.1.2 Net op zee IJmuiden Ver Beta 

In Figuur 2-3 is de nieuwe maximale reikwijdte aan het wateroppervlak voor Net op zee IJmuiden Ver Beta 
weergegeven. In Figuur 2-4 zijn de nieuwe maximale reikwijdten van de vertroebeling in de waterkolom en net boven 
de bodem gepresenteerd. Omdat de hoeveelheid slib die zich verspreidt kleiner is geworden reiken de slibwolken 
minder ver ten opzichte van de originele studie. 
 

 
Figuur 2-3 Maximale reikwijdte vertroebeling aan het wateroppervlak voor Net op Zee IJmuiden Ver Beta 
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Figuur 2-4 Reikwijdte vertroebeling in de waterkolom (boven) en nabij de bodem (onder) voor Net op zee IJmuiden Ver 
Beta.  
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2.1.3 Cumulatie 

In Figuur 2-5 is de nieuwe maximale reikwijdte aan het wateroppervlak voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta 
bij gelijktijdige aanleg weergegeven. In Figuur 2-6 zijn de nieuwe maximale reikwijdten van de vertroebeling in de 
waterkolom en net boven de bodem gepresenteerd. Omdat de hoeveelheid slib die zich verspreidt kleiner is geworden 
reiken de slibwolken minder ver ten opzichte van de originele studie. 
 
Ten opzichte van de originele studie is bovendien gebruikt gemaakt van een modellering van de twee projecten in één 
model. In de oorspronkelijke studie zijn de twee losse slibwolken bij elkaar opgeteld en in één kaart weergegeven. 
Uitgangspunt hierbij is dat beide projecten tegelijk starten.  
 

 
Figuur 2-5 Maximale reikwijdte vertroebeling aan het wateroppervlak voor Net op Zee IJmuiden Ver Alpha en Beta 
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Figuur 2-6 Reikwijdte vertroebeling in de waterkolom (boven) en nabij de bodem (onder) voor Net op zee IJmuiden Ver 
Alpha en Beta.  
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2.2 Sedimentatie 

2.2.1 Net op zee IJmuiden Ver Alpha 

In Figuur 2-7 is de nieuwe maximale reikwijdte van de sedimentatie van Net op zee IJmuiden Ver Alpha weergegeven. 
Alleen de waardes die uitstijgen boven de snelheid waarbij benthossoorten mogelijk nog kunnen meegraven zonder 
volledig bedolven te worden (33 mm/dag) zijn weergegeven, net als in de originele studie. Omdat de hoeveelheid slib 
die neervalt met een snelheid van meer dan 33 mm per dag kleiner is geworden, wordt minder gebied bedekt dan in 
de originele studie.  
 

 
Figuur 2-7 Maximale reikwijdte sedimentatie voor Net op Zee IJmuiden Ver Alpha 
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2.2.2 Net op zee IJmuiden Ver Beta 

In Figuur 2-8 is de nieuwe maximale reikwijdte van de sedimentatie van Net op zee IJmuiden Ver Beta weergegeven. 
Alleen de waardes die uitstijgen boven de snelheid waarbij benthossoorten mogelijk nog kunnen meegraven zonder 
bedolven te worden (33 mm/dag) zijn weergegeven, net als in de originele studie. Omdat de hoeveelheid slib die 
neervalt met een snelheid van meer dan 33 mm per dag kleiner is geworden, wordt minder gebied bedekt dan in de 
originele studie. 
  
 

 
Figuur 2-8 Maximale reikwijdte sedimentatie voor Net op Zee IJmuiden Ver Beta 
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2.2.3 Cumulatie 

In Figuur 2-9 is de nieuwe maximale reikwijdte van de sedimentatie van gelijktijdige aanleg van Net op zee IJmuiden 
Ver Alpha en Beta weergegeven. Alleen de waardes die uitstijgen boven de snelheid waarbij benthossoorten mogelijk 
nog kunnen meegraven zonder bedolven te worden (33 mm/dag) zijn weergegeven, net als in de originele losse 
studies. In de originele studie is cumulatie van sedimentatie niet op kaart weergegeven maar kwalitatief beoordeeld. 
Omdat er nu een model gebouwd waarin de beide projecten parallel lopen en gemodelleerd zijn is deze kaart 
automatisch ook gegenereerd. Voor de volledigheid is deze daarom hier ook weergegeven. 
 

 
Figuur 2-9 Maximale reikwijdte sedimentatie voor cumulatie Net op Zee IJmuiden Ver Alpha & Beta 
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3 Ecologische effectbeoordeling  

Hieronder is per soort(groep) en habitat uiteengezet welke effecten ondervonden kunnen worden door vertroebeling 
en/of sedimentatie. Hierbij is gebruik gemaakt van de effectbeoordelingen uit de Passende Beoordeling en andere 
toetsen. Deze worden gebruikt om de effecten en de verandering daarin ten opzichte van de originele studie te duiden. 
In hoofdstuk 4 zal op basis van de gegeven effectverandering per wetskader geduid worden wat dit voor de toetsing 
betekent, zowel voor de Passende Beoordeling als voor de andere toetsen (Soortenbeschermingstoets en 
Watertoetsen) en het MER. 
 
3.1 Effecten van vertroebeling op primaire productie  

3.1.1 Net op zee IJmuiden Ver Alpha 

In de Passende Beoordeling is beschreven dat zowel in het gebied verder op zee, rondom de Bruine Bank, als in de 
kustzones (de Voordelta) de primaire productie in de zomer nutriënt gelimiteerd is en niet licht gelimiteerd. In de winter 
is de primaire productie op zee wel licht gelimiteerd maar is de primaire productieactiviteit laag. Een eventuele 
remming van de primaire productie door vertroebeling is daarom niet op ecosysteemniveau merkbaar. Uit de nieuwe 
studie blijkt dat er nog minder vertroebeling optreedt als eerder voorspelt (Figuur 2-1). Met deze hoeveelheden 
verminderde doorzicht is de kans op een remming van de primaire productie laag. Er is geen sprake van een negatief 
effect. De nieuwe berekening wijzigt deze conclusie niet. 
 
3.1.2 Net op zee IJmuiden Ver Beta 

De effecten op primaire productie bij Beta zijn identiek aan die van Alpha. Ook de wijzigingen zijn identiek (Figuur 2-3), 
er treden geen effecten op de primaire productie op. De nieuwe berekening wijzigt deze conclusie niet. 
 
3.1.3 Cumulatie 

Géén van beide projecten heeft een effect op de primaire productie. Cumulatie van dit onderwerp is daarom in de 
oorspronkelijke Passende Beoordeling niet beoordeeld. Op basis van de cumulatiekaart (Figuur 2-5) blijkt ook dat het 
effect van de projecten in cumulatie nauwelijks groter is dan die van de effecten los. Ook bij een gelijktijdige aanleg is 
de kans dat er op ecosysteemniveau merkbare remming van de primaire productie optreedt laag en niet significant. De 
nieuwe berekening wijzigt deze conclusie niet. 
 
 
3.2 Effecten van vertroebeling op filterfeeders en andere benthos 

3.2.1 Net op zee IJmuiden Ver Alpha 

Uit de effectbeoordeling blijkt dat de slibconcentratieverhogingen in de kustregio (de Voordelta) niet hoger zijn dan de 
achtergrondwaardes van het gebied. Verder op zee blijkt dat er direct bij de bodem geen concentratieverhoging boven 
de 10 mg/L plaatsvindt. Dit is een fractie (5%) van de waardes van 200 mg/L waarbij soorten als de kokkel of 
zwaardschede verminderd filtratie vermogen lieten zien. Uit de nieuwe resultaten blijkt dat het effect minder ver reikt 
en de concentratieverhoging niet boven de 5 mg/L uitkomt (Figuur 2-2). De effecten zijn daardoor kleiner als 
oorspronkelijk voorzien. Effecten op ecosysteemniveau op filterfeeders of benthos-eters hogerop in de voedselketen 
blijven daarom uitgesloten. 
 
3.2.2 Net op zee IJmuiden Ver Beta 

De effecten op filterfeeders bij Beta zijn identiek aan die van Alpha. Ook de wijzigingen aan de resultaten zijn identiek 
(maximale concentratieverhoging 5 mg/L,Figuur 2-4). De conclusie is daarom ook hetzelfde, effecten op 
ecosysteemniveau op filterfeeders of benthos-eters hogerop in de voedselketen blijven uitgesloten. 
 
3.2.3 Cumulatie 

Het effect op filterfeeders is oorspronkelijk in cumulatie beoordeeld. Uit de beoordeling bleek dat er geen 
daggemiddelde slibconcentratieverhoging plaatsvindt van boven de 15 mg/L. Deze concentratieverhogingen zijn een 
fractie van de waardes van 200 mg/L waarbij soorten als Ensis verminderd filtratie vermogen laten zien. Uit de nieuwe 
studie blijkt dat er geen concentratieverhogingen plaatsvinden boven de 7,5 mg/L. Ook is de reikwijdte van de slibwolk 
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boven de zeebodem kleiner (Figuur 2-6). Binnen de reikwijdte van de slibwolk kunnen filterfeeders zich bij deze 
concentraties aanpassen aan de omstandigheden. De oorspronkelijke effectbeoordeling uit de Passende Beoordeling 
blijft daarom staan:  
 
Filterfeeders hebben tijdelijk het vermogen zich hieraan aan te passen en ondervinden geen effect van cumulatie 
tussen Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta. Indirecte effecten op vogelsoorten door voedseltekort zijn hiermee 
uitgesloten. 
 
 
3.3 Effecten van vertroebeling op (trek)vissen  

3.3.1 Net op zee IJmuiden Ver Alpha 

Uit de analyses in de Passende Beoordeling en Soortenbeschermingstoets blijkt dat (trek)vissen niet hoofdzakelijk op 
zicht navigeren. Effecten van vertroebeling in de waterkolom op de migratie van trekvissen waren daarom ook volgens 
de oorspronkelijke effectbeoordelingen niet aan de orde. Op basis van de nieuwe studie (Figuur 2-2) blijkt dat de 
slibwolken bovendien nog kleiner zijn en zich minder in of bij riviermondingen bevinden als eerder voorzien. Er was en 
is daarom geen effect te verwachten op (trek)vissen.  
 
3.3.2 Net op zee IJmuiden Ver Beta 

De effecten op (trek)vissen zijn identiek aan die van Alpha. Ook de wijzigingen aan de resultaten zijn identiek van aard 
(Figuur 2-4). De conclusie is daarom ook hetzelfde, er treden geen effecten op. 
 
3.3.3 Cumulatie 

De effecten van vertroebeling op (trek)vissen zijn in cumulatie beoordeeld. Er was geen sprake van een effect. 
Aangezien de slibwolken in de waterkolom (Figuur 2-6) aanzienlijk kleiner zijn dan eerder beoordeeld (en zich 
bovendien minder tot in riviermondingen uitstrekken) blijft de conclusie dat er geen sprake is van een effect.  
 
3.4 Effecten van vertroebeling op zichtjagende vogels 

3.4.1 Net op zee IJmuiden Ver Alpha 

Voor de effectbeoordeling wordt onderscheid gemaakt tussen zichtjagende vogels op zee en nestgebonden sterns. 
 
Zichtjagende vogels op zee (inclusief omgeving Bruine Bank) 
In de oorspronkelijke Passende Beoordeling wordt gesteld dat zichtjagende vogels kunnen uitwijken. Op basis van de 
nieuwe gegevens (Figuur 2-1) blijkt dat de slibwolken zich vrijwel volledig in de directe omgeving van het tracé 
bevinden. In de eerdere beoordeling is ook rekening gehouden met een overlap tussen deze activiteiten, maar de 
reikwijdte van vertroebeling is nu bijna gelijk aan die van verstoring. Ook is er sprake van minder vertroebeld 
oppervlak per aanlegmoment. De noodzaak tot uitwijken is daarom veel kleiner als oorspronkelijk gedacht. De 
conclusie uit de effectbeoordeling dat er voldoende uitwijkmogelijkheden bij tijdelijke verstoring zijn wordt niet 
beïnvloedt door de nieuwe resultaten. Het effect wordt in de praktijk veel minder. De conclusie blijft ongewijzigd, met 
als opmerking dat het effect kleiner is. 
 
Broedende sterns (omgeving Voordelta) 
Effecten van de slibwolken op broedende sterns in de Voordelta zijn voor Net op Zee IJmuiden Ver Alpha niet 
beoordeeld, omdat er geen sprake was van slibwolken nabij sternkolonies. Dit is ook op basis van de nieuwe studie 
het geval (Figuur 2-1). De conclusie blijft ongewijzigd. 
 
3.4.2 Net op zee IJmuiden Ver Beta 

Voor de effectbeoordeling wordt onderscheid gemaakt tussen zichtjagende vogels op zee, en nestgebonden sterns. 
 
Zichtjagende vogels op zee (inclusief omgeving Bruine Bank) 
Het effect op zichtjagende vogels verder op zee is identiek aan dat van Alpha. Ook de wijziging van de studie geeft 
een vergelijkbaar effect (Figuur 2-3). De effectbeoordeling, er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden bij tijdelijke 
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verstoring, blijft daarom gelijk. Het effect wordt in de praktijk veel minder. De conclusie blijft ongewijzigd, met als 
opmerking dat het effect kleiner is. 
 
Broedende sterns (omgeving Voordelta) 
Effecten van de slibwolken op broedende sterns in de Voordelta zijn voor Net op Zee IJmuiden Ver Beta wel 
beoordeeld. Er traden slibwolken op in de Noordzee nabij de Tweede Maasvlakte en nabij sternkolonies. Een 
potentieel negatief effect als gevolg hiervan is de afname van geschikt foerageergebied voor sterns die op zicht jagen 
op zee. Uit de analyse bleek dat er voldoende onverstoord foerageeroppervlak over bleef. Er was daarom geen sprake 
van een effecten op populatieniveau op broedende sterns. Uit de nieuwe studie blijkt dat er geen sprake meer is van 
vertroebelingswolken nabij de Tweede Maasvlakte (Figuur 2-3). Er is daarom geen sprake meer van een effect, op 
individueel of populatieniveau. 
 
3.4.3 Cumulatie 

Zichtjagende vogels op zee (inclusief omgeving Bruine Bank) 
In de oorspronkelijke Passende Beoordeling wordt gesteld dat zichtjagende vogels kunnen uitwijken. Op basis van de 
nieuwe gegevens (Figuur 2-5) blijkt dat de slibwolken zich vrijwel volledig beperkten in de directe omgeving van het 
tracé. In de eerdere beoordeling is ook rekening gehouden met een overlap tussen deze activiteiten, maar de 
reikwijdte van vertroebeling is nu bijna gelijk aan die van verstoring. Ook is er sprake van minder vertroebeld 
oppervlak per aanlegmoment. De noodzaak tot uitwijken is daarom veel kleiner als oorspronkelijk gedacht. De 
effectbeoordeling, er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden bij tijdelijke verstoring, blijft gelijk. Het effect wordt in de 
praktijk veel minder. 
 
Broedende Sterns (omgeving Voordelta) 
Effecten van de slibwolken op broedende sterns in de Voordelta zijn voor Net op Zee IJmuiden Ver Alpha en Beta in 
cumulatie beoordeeld. Er traden slibwolken op nabij de Tweede Maasvlakte en nabij sternkolonies. Uit de analyse 
bleek dat er niet voldoende foerageeroppervlak over bleef. Om effecten van cumulatie te voorkomen is daarom een 
mitigerende maatregel genomen: ‘Het houden van een periode van tenminste 4 maanden tussen de aanleg van de 
kabels van Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta’. Met deze maatregel werd geborgd dat er voldoende oppervlak 
beschikbaar bleef om te foerageren. 

Uit de nieuwe studie blijkt dat er geen sprake meer is van vertroebelingswolken nabij de Tweede Maasvlakte (Figuur 
2-5). Gelijktijdige aanleg van de kabels leidt niet tot een negatief effect op de foerageermogelijkheden van op de 
Tweede Maasvlakte broedende sterns.  
 
3.5 Effecten van sedimentatie op filterfeeders en andere benthos 

3.5.1 Net op zee IJmuiden Ver Alpha 

De effecten van sedimentatie treden voor en groot deel op in dezelfde gebieden als waar habitataantasting optreedt. 
Ten opzichte van de originele studie treedt er minder tot geen sedimentatie op. Zou is in de eerste studie berekend dat 
1.594 ha sedimentatie van boven de 0,33 mm/dag optreedt in de Voordelta. Met het nieuwe model is dit 0 ha (Figuur 
2-7). Over het gehele tracé zal een minder groot gebied beïnvloed worden door sedimentatie. In de originele studie is 
beoordeeld dat er geen effect optreedt op filterfeeders en andere benthos. Aangezien er nu een afname is in 
sedimentatie, zal dit nog steeds het geval zijn.  
 
3.5.2 Net op zee IJmuiden Ver Beta 

De effecten van sedimentatie zijn bij Beta identiek aan de effecten van sedimentatie bij Alpha. Ook de wijzigingen aan 
de resultaten is identiek (Figuur 2-8). De conclusie is daarom hetzelfde, er treden geen effecten op filterfeeders en 
andere benthossoorten op. 
 
3.5.3 Cumulatie 

De effecten van sedimentatie op filterfeeders en andere benthossoorten zijn in cumulatie beoordeeld. Er was geen 
sprake van een effect. Aangezien de sedimentatiesnelheid (Figuur 2-9) aanzienlijk lager is dan eerder beoordeeld blijft 
de conclusie in stand dat er geen sprake is van een effect.  
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4 Wijzigingen in beoordeling 

Per toets is uitééngezet wat de gewijzigde effectbeoordeling verandert in de toetsingen en beoordelingen per 
wetskader. 
 
4.1 Passende Beoordeling 

4.1.1 Net op zee IJmuiden Ver Alpha 

Vertroebeling 
In hoofdstuk 3 wordt duidelijk dat er geen veranderingen zijn in de effecten van vertroebeling. In de praktijk treedt 
minder vertroebeling op, maar de effectbeoordeling verandert niet. Er zijn geen significante effecten op 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden Voordelta en Bruine Bank. Zodoende blijven alle conclusies 
rondom vertroebeling in de Passende Beoordeling voor het tracé van Net op zee IJmuiden Ver Alpha gelijk. Overigens 
heeft de uitgevoerde berekening geen betrekking op het Veerse meer waardoor de conclusies voor het Veerse Meer 
ongewijzigd blijven.  
 
Sedimentatie 
Uit hoofdstuk 3 blijkt dat er geen veranderingen zullen zijn in de effecten van sedimentatie. Er zullen dus geen 
significante effecten zijn op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden Voordelta en Bruine Bank. 
Zodoende blijven alle conclusies rondom sedimentatie in de Passende Beoordeling voor het tracé van Net op zee 
IJmuiden Ver Alpha gelijk. Er is geen uitspraak mogelijk over sedimentatie in het Veerse Meer aan de hand van 
bovenliggende studie, maar sedimentatie was hier voorheen al niet significant. 
 
4.1.2 Net op zee IJmuiden Ver Beta 

Vertroebeling 
In hoofdstuk 3 wordt duidelijk dat er geen veranderingen zijn in de effecten van vertroebeling. In de praktijk treedt 
minder vertroebeling op, maar de effectbeoordeling verandert niet. Er zijn geen significante effecten zijn op 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden Voordelta en Bruine Bank. Zodoende blijven alle conclusies 
rondom vertroebeling in de Passende Beoordeling voor het tracé van Net op zee IJmuiden Ver Beta gelijk. 
 
Sedimentatie 
Aan de hand van hoofdstuk 3 wordt duidelijk dat er geen veranderingen zullen zijn in de effecten van sedimentatie. Er 
zullen dus geen significante effecten zijn op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden Voordelta en 
Bruine Bank. Zodoende blijven alle conclusies rondom sedimentatie in de Passende Beoordeling voor het tracé van 
Net op zee IJmuiden Ver Beta gelijk.  
 
4.1.3 Cumulatie 

In hoofdstuk 3 wordt duidelijk dat er een vermindering optreedt in de grootte van de slibwolk door de gelijktijdige 
aanleg van de kabels voor Netten op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta. Eerder was er sprake van negatieve effecten 
van vertroebeling op de foerageermogelijkheden van broedende sterns van de Tweede Maasvlakte. Mitigatie was 
vereist om dit te voorkomen. Uit de nieuwe studie blijkt dat in het foerageergebied van deze sterns geen slibwolken 
meer optreden. Hierdoor zijn significant negatieve effecten met zekerheid uitgesloten voor de 
instandhoudingsdoelstellingen van de sterns voor Natura 2000-gebieden Voordelta en Bruine Bank, waaronder ook 
zichtjagende sternsoorten. Met de nieuwe kennis uit deze studie kunnen effecten van cumulatie van vertroebeling 
tussen de verbindingen van Netten op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta worden uitgesloten. 
 
 
4.2 Soortbeschermingstoets 

4.2.1 Net op zee IJmuiden Ver Alpha 

Vertroebeling 
Uit hoofdstuk 3 blijkt dat er geen veranderingen zijn in de effecten van vertroebeling. In de praktijk treedt minder 
vertroebeling op, maar de effectbeoordeling verandert niet. Er zijn geen significante effecten op de staat van 
instandhouding van beschermde soorten zoals vissen of broedende vogels. Zodoende blijven alle conclusies rondom 
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vertroebeling in de soortbeschermingstoets voor het tracé van Net op zee IJmuiden Ver Alpha gelijk. Er is geen 
uitspraak mogelijk over vertroebeling in het Veerse Meer aan de hand van bovenliggende studie, de conclusies 
hierover veranderen daarom ook niet. Ook in het Veerse Meer zijn geen significante effecten van vertroebeling op 
aanwezige soorten te verwachten. 
 
Sedimentatie 
Aan de hand van hoofdstuk 3 wordt duidelijk dat er geen veranderingen zullen zijn in de effecten van sedimentatie. Er 
zullen dus geen significante effecten zijn op de staat van instandhouding van beschermde soorten zoals bodemdieren. 
Zodoende blijven alle conclusies rondom vertroebeling in de soortbeschermingstoets voor het tracé van Net op zee 
IJmuiden Ver Alpha gelijk. De nieuwe berekeningen hebben geen betrekking op het Veerse Meer. In de 
oorspronkelijke toets was reeds geconcludeerd met betrekking tot sedimentatie dat geen effect optreedt voor 
aanwezige soorten. 
 
4.2.2 Net op zee IJmuiden Ver Beta 

Vertroebeling 
Uit hoofdstuk 3 blijkt dat er geen veranderingen zijn in de effecten van vertroebeling. In de praktijk treedt minder 
vertroebeling op, maar de effectbeoordeling verandert niet. Er zijn geen significante effecten op de staat van 
instandhouding van beschermde soorten zoals vissen of broedende vogels. Zodoende blijven alle conclusies rondom 
vertroebeling in de soortbeschermingstoets voor het tracé van Net op zee IJmuiden Ver Beta gelijk 
 
Sedimentatie 
Aan de hand van hoofdstuk 3 wordt duidelijk dat er geen veranderingen zullen zijn in de effecten van sedimentatie. Er 
zullen dus geen significante effecten zijn op de staat van instandhouding van beschermde soorten zoals bodemdieren. 
Zodoende blijven alle conclusies rondom vertroebeling in de soortbeschermingstoets voor het tracé van Net op zee 
IJmuiden Ver Beta gelijk.  
 
4.2.3 Cumulatie 

Cumulatie van vertroebeling is in de soortenbeschermingstoets niet behandeld omdat dit geen onderdeel van de 
toetsing is. In het MER zijn cumulatieve effecten op soorten echter wel meegenomen. Daarom worden de 
veranderingen in cumulatieve effecten hier wel beschreven. In hoofdstuk 3.4.3 wordt duidelijk dat er een vermindering 
optreedt in de grote van de slibwolk door de gelijktijdige aanleg van de kabels voor Netten op zee IJmuiden Ver Alpha 
en Beta. Hierdoor wordt de kans dat broedende sterns op de tweede Maasvlakte op populatieniveau verstoring 
ondervinden door vertroebeling zodanig klein dat negatieve effecten kunnen worden uitgesloten. Met de nieuwe 
kennis uit deze studie kunnen negatieve effecten door cumulatie van vertroebeling bij gelijktijdige of aansluitende 
aanleg van de verbindingen van Netten op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta worden uitgesloten. 
 
 
4.3 Watertoets (KRW/KRM) 

4.3.1 Net op zee IJmuiden Ver Alpha 

Vertroebeling 
In hoofdstuk 3 blijkt dat er geen veranderingen zijn in de effecten van vertroebeling. In de praktijk treedt minder 
vertroebeling op, maar de effectbeoordeling verandert niet. Er vindt geen veranderingen plaats in de effectbeoordeling 
voor KRM-descriptoren of KRW-waardes. Zodoende blijven alle conclusies rondom vertroebeling in de watertoetsen 
voor het tracé van Net op zee IJmuiden Ver Alpha gelijk.  
 
Sedimentatie 
Uit hoofdstuk 3 wordt duidelijk dat er geen veranderingen zullen zijn in de effecten van sedimentatie. Er vinden geen 
veranderingen plaats omtrent KRM-descriptoren of KRW-waardes. Zodoende blijven alle conclusies rondom 
sedimentatie in de watertoetsen voor het tracé van Net op zee IJmuiden Ver Alpha gelijk.  
  



 
 

Datum: 11 mei 2022  16 van 17  

  
 

4.3.2 Net op zee IJmuiden Ver Beta 

Vertroebeling 
In van hoofdstuk 3 blijkt dat er geen veranderingen zijn in de effecten van vertroebeling. In de praktijk treedt minder 
vertroebeling op, maar de effectbeoordeling verandert niet. Er vindt geen veranderingen plaats in de effectbeoordeling 
voor KRM-descriptoren of KRW-waardes. Zodoende blijven alle conclusies rondom vertroebeling in de watertoetsen 
voor het tracé van Net op zee IJmuiden Ver Beta gelijk.  
 
Sedimentatie 
Aan de hand van hoofdstuk 3 wordt duidelijk dat er geen veranderingen zullen zijn in de effecten van sedimentatie. Er 
vinden geen veranderingen plaats omtrent KRM-descriptoren of KRW-waardes. Zodoende blijven alle conclusies 
rondom sedimentatie in de watertoetsen voor het tracé van Net op zee IJmuiden Ver Beta gelijk.  
 
 
4.4 MER 

4.4.1 Net op zee IJmuiden Ver Alpha 

Uit hoofdstuk 3 blijkt dat er geen veranderingen zijn in de effecten van vertroebeling en sedimentatie. In de praktijk 
treedt minder vertroebeling op, maar de effectbeoordeling verandert niet. Er vinden geen veranderingen plaats in de 
effectbeoordelingen voor instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden Voordelta en Bruine Bank, de 
staat van instandhouding van beschermde soorten (zoals sterns), de KRM-descriptoren en voor KRW-doelstellingen. 
Zodoende blijven alle conclusies rondom vertroebeling en sedimentatie in het MER voor het tracé van Net op zee 
IJmuiden Ver Alpha gelijk.  
 
4.4.2 Net op zee IJmuiden Ver Beta 

Uit hoofdstuk 3 blijkt dat er geen veranderingen zijn in de effecten van vertroebeling en sedimentatie. In de praktijk 
treedt minder vertroebeling op, maar de effectbeoordeling verandert niet. Er vinden geen veranderingen plaats in de 
effectbeoordelingen voor instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden Voordelta en Bruine Bank, de 
staat van instandhouding van beschermde soorten (zoals sterns), de KRM-descriptoren en voor KRW-doelstellingen. 
Zodoende blijven alle conclusies rondom vertroebeling en sedimentatie in het MER voor het tracé van Net op zee 
IJmuiden Ver Beta gelijk.  
 
4.4.3 Cumulatie 

In hoofdstuk 3 wordt duidelijk dat er een vermindering optreedt in de grootte van de slibwolk bij de gelijktijdige aanleg 
van de kabels voor Netten op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta. Hierdoor zullen er geen significante effecten meer zijn 
op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden Voordelta en Bruine Bank, dan wel op de staat van 
instandhouding van beschermde soorten (zoals sterns), op KRM-descriptoren en op KRW-doelstellingen. Met de 
nieuwe kennis uit deze studie kan cumulatie van vertroebeling tussen de verbindingen van Netten op zee IJmuiden 
Ver Alpha en Beta in het MER worden uitgesloten. 
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5 Conclusie en samenvatting 
Uit de nieuwe effectbeoordelingen blijkt dat een aantal van de eerder beoordeelde effecten kleiner uitvalt. Bij de 
individuele projecten is de impact door vertroebeling op foerageermogelijkheden van zichtjagende vogels kleiner dan 
ingeschat en dit is ook in cumulatie het geval. De mitigerende maatregel ‘Het houden van een periode van tenminste 4 
maanden tussen de aanleg van de kabels van Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta’ om vertroebeling te beperken 
is daarmee niet meer van toepassing: De aanleg van de twee net op zee verbindingen tegelijk leidt niet tot negatieve 
effecten op enige soort(groep). 
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