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1 Toelichting 

1.1 Inleiding 

Voor u ligt de toelichting op de aanvraag voor een ontgrondingsvergunning als bedoeld in artikel 3 

Ontgrondingenwet voor de aanleg van een kabelverbinding door het Veerse Meer (zie Figuur 1.1). 

Ten behoeve van de bereikbaarheid van werkschepen zal voorafgaand aan het leggen van de kabel 

op een aantal locaties de bodem moeten worden verdiept. De kabelverbinding is onderdeel van het 

Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Het doel van de netaansluiting Net op zee IJmuiden Ver Alpha is het 

tijdig realiseren van een gelijkstroomaansluiting van 2 GW uit het windenergiegebied IJmuiden Ver 

op het landelijke 380kV-hoogspanningsnet. Dit wordt verder in voorliggend document ‘Net op zee 

IJmuiden Ver Alpha’ genoemd. 

 

De vergunningplichtige ontgrondingswerkzaamheden bestaan uit het op enkele ondiepe plaatsen 

verlagen van de waterbodem (baggeren) voor het gebruik van werkschepen, met name pontons. Het 

gebruik van de werkschepen is nodig om de daadwerkelijke aanleg van het kabeltracé mogelijk te 

maken. 

 

Voorliggende aanvraag is onderdeel van vergunningen fase 2 voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha. In 

vergunningen fase 1 is door Rijkswaterstaat al een watervergunning verleend voor de aanleg van het 

Net op zee IJmuiden Ver Alpha (kenmerk: RWS-2022/16023), inclusief het tracé door het Veerse 

Meer. 

 

 
Figuur 1.1 Kabeltracé door het Veerse Meer 
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1.2 Aanleiding en achtergrond 

Er zijn twee belangrijke redenen voor het opwekken van duurzame energie. De eerste is het 

tegengaan van klimaatverandering. De energieopwekking met behulp van fossiele bronnen leidt tot 

uitstoot van onder meer het broeikasgas CO2. Te veel CO2 is een belangrijke oorzaak van opwarming 

van de atmosfeer en daarmee samenhangende klimaatverandering. De tweede reden is dat de 

fossiele energiebronnen opraken en Nederland steeds meer energie importeert uit het buitenland. 

Door zelf duurzame energie op te wekken, wordt Nederland minder afhankelijk van deze import. 

Met het ondertekenen van het VN-klimaatakkoord van Parijs (2016) heeft de Nederlandse regering 

zich gecommitteerd aan een vergaande vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, dit is in de 

Klimaatwet vastgelegd. Wind op zee heeft een belangrijke rol in het terugdringen van de uitstoot 

van broeikasgassen ten gevolge van energieopwekking. Daarvoor zijn op zee gebieden aangewezen 

waar windparken gerealiseerd worden.  

 

Eén van de windenergiegebieden wordt aangesloten op het hoogspanningsnet door een 

netaansluiting van het windenergiegebied naar het Sloegebied, deze verbinding is het Net op zee 

IJmuiden Ver Alpha. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een hiervoor een 

voorkeursalternatief (VKA) gekozen, waaronder het definitieve aansluitingspunt. Uitkomst van het 

MER voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha is een aansluiting op het 380kV net bij Borssele 

(Sloegebied). In 2021 zijn de hoofdvergunningen (fase 1) aangevraagd voor het Net op zee IJmuiden 

Ver Alpha. 

 

TenneT heeft onder de Elektriciteitswet de wettelijke taak het Net op zee te beheren. Dit zijn de 

verbindingen voor het transport van elektriciteit, die wordt opgewekt in de huidige en toekomstige 

windenergiegebieden, naar het hoogspanningsnet op land. TenneT is daarbij onder meer 

verantwoordelijk voor het voorbereiden van planologische besluiten en vergunningaanvragen. 

 

Het Net op zee IJmuiden Ver Alpha levert een bijdrage aan de energietransitie in Nederland door op 

doelmatige en efficiënte wijze de in het windenergiegebied opgewekte duurzame elektriciteit naar 

het Nederlandse hoogspanningsnet te transporteren. 

 

1.3 Voorgenomen activiteit 

De windturbines in het windenergiegebied IJmuiden Ver worden direct aangesloten op een 

converterplatform (hierna ‘platform’).1 Het platform ligt in het windenergiegebied. Het platform 

wordt met 525 kilovolt (kV)-gelijkstroomkabels aangesloten op een converterstation op land. In dit 

converterstation wordt de gelijkstroom omgezet in wisselstroom. Vervolgens gaat de elektriciteit via 

wisselstroomkabels van het converterstation naar het landelijke hoogspanningsnet. Figuur 1.2 geeft 

een schematische weergave van de onderdelen van het Net op zee IJmuiden Ver Alpha. 

 

 
1 In windenergiegebied IJmuiden Ver komen drie platforms: een platform voor Alpha, een platform voor Beta en één voor 
Gamma. 
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Figuur 1.2 Onderdelen project Net op zee IJmuiden Ver Alpha loopt van het platform op zee tot de 
aansluiting op het landelijk hoogspanningsnet 

 

Het Net op zee IJmuiden Ver Alpha bestaat uit de volgende hoofdonderdelen: 

• Een offshore platform op zee voor de aansluiting van de windturbines en het transformeren 

van 66 kV wisselstroom (afkomstig uit de windturbines) naar 525 kV gelijkstroom; 

• Offshore kabelsysteem: een ondergrondse 525 kV gelijkstroom kabelverbinding vanaf het 

platform op zee via het Veerse Meer naar land; 

• Onshore kabelsysteem: een ondergrondse 525 kV gelijkstroom kabelverbinding op land voor 

verder transport naar het converterstation; 

• Een nieuw converterstation op land (locatie aan de Belgiëweg Oost te Borssele) voor het 

omzetten van 525 kV gelijkstroom naar 380kV wisselstroom; 

• Twee ondergrondse 380 kV kabelsystemen op land (wisselstroomverbinding) tussen het 

converterstation en het bestaande 380 kV station Borssele aan de Wilhelminahofweg 1a te 

Borssele, om de opgewerkte stroom aan te sluiten op het landelijk 380 kV 

hoogspanningsnet. 

 

Onderhavige aanvraag heeft betrekking op de ontgrondingswerkzaamheden in het Veerse Meer, 

welke nodig zijn om het kabelsysteem te kunnen aanleggen.  

  



 

Net op zee IJmuiden Ver Alpha - Bijlage 1 - Toelichting op de aanvraag ontgrondingsvergunning 

Veerse Meer – Definitief 5 

1.4 Wettelijk kader, procedure en bevoegd gezag 

Op grond van artikel 3 van de ontgrondingenwet is het verboden om zonder vergunning een 

ontgronding uit te voeren. Het Veerse Meer wordt in bijlage II van het Waterbesluit aangewezen als 

oppervlaktewaterlichaam in rijksbeheer (rijkswater). Daardoor is Rijkswaterstaat, namens de 

minister van Infrastructuur en Waterstaat, bevoegd gezag voor onderhavige aanvraag. 

 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in het coördinatiebesluit van 22 juli 2021 

bepaald dat op de besluitvorming voor dit project de Rijkscoördinatieregeling (RCR) als bedoeld in 

artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de 

besluiten die nodig zijn voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha gezamenlijk worden voorbereid, 

waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de Minister van EZK. 

 

Voor het project IJmuiden Ver Alpha zijn reeds een aantal vergunningen in ontwerp verleend. Op de 

site van RVO2 is een lijst te vinden met de Fase 1 vergunningen voor het project Net op Zee IJmuiden 

Ver Alpha. Voor de kabel door het Veerse Meer geldt dat in fase 1 een watervergunning en 

natuurvergunning in ontwerp zijn afgegeven- voor de aanleg en gebruik van het kabeltracé. Een MER 

is onderdeel van de betreffende procedure en reeds beoordeeld door de Commissie MER3. 

 

Voorliggende aanvraag maakt onderdeel uit van vergunningen fase 2 van de voor IJmuiden Ver 

Alpha. In fase 2 worden de volgende vergunningen aangevraagd: 

• Omgevingsvergunning converterstation Alpha; 

• Ontgrondingsvergunning Veerse Meer (onderhavige aanvraag); 

• Watervergunning gebruik waterstaatwerk, uitwegen converterstation; 

• Melding activiteitenbesluit Alpha met verzoek tot vaststelling maatwerkvoorschriften. 

 

De ontgrondingsvergunning valt niet van rechtswege onder de RCR voor het project IJmuiden Ver 

Alpha. Om dit besluit mee te coördineren is een separaat coördinatiebesluit genomen door EZK (20-

06-2022, kenmerk: DGKE-WO / 22255201). Hiermee valt onderhavige vergunning onder de RCR fase 

2 Net op zee IJmuiden Ver Alpha. 

 

Ten aanzien van uw besluit op deze aanvraag is dus de Rijkscoördinatieregeling uit de Wet op de 

ruimtelijke ordening van toepassing.  

1. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dient u als bevoegd gezag een afschrift van 

deze aanvraag aan de Minister van EZK te versturen. TenneT TSO B.V. zal er echter voor 

zorgen dat de minister van Economische Zaken en Klimaat een exemplaar van deze aanvraag 

ontvangt. U hoeft dus geen exemplaar door te sturen.  

2. In reactie op deze kopie van de aanvraag zal de minister u per brief melden wanneer van u 

verwacht wordt een ontwerpbesluit gereed te hebben.  

3. Het ontwerpbesluit, en later ook het besluit, stuurt u niet aan TenneT TSO B.V., maar aan de 

minister van Economische Zaken en Klimaat, t.a.v. Bureau Energieprojecten, Postbus 93144, 

2509 AC Den Haag. De minister stuurt de besluiten gebundeld door aan de initiatiefnemer; 

dit is juridisch gezien de bekendmaking.  

 
2 https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-
ijmuiden-ver-alpha/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha-fase-1  
3 https://www.commissiemer.nl/adviezen/3390  

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


 

Net op zee IJmuiden Ver Alpha - Bijlage 1 - Toelichting op de aanvraag ontgrondingsvergunning 

Veerse Meer – Definitief 6 

Deze ontgrondingsvergunning valt onder de rijkscoördinatieregeling voor energieprojecten (artikel 

3.35 Wro). Daarom wordt op grond van art. 3.35 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening de 

uitgebreide voorbereidingsprocedure zoals beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo gevolgd. U 

bent hierover reeds geïnformeerd door de projectleider voor de rijkscoördinatieregeling bij EZK 

en/of Bureau Energieprojecten. U kunt bij hem of haar nadere informatie over de 

voorbereidingsprocedure verkrijgen. 

 

1.5 Reikwijdte aanvraag 

In het Besluit ontgrondingen in rijkswateren is in artikel 1 lid 1 aangegeven voor welke 

ontgrondingen in rijkswateren geen ontgrondingsvergunning nodig is. Voor het leggen van kabels is 

geen ontgrondingsvergunning nodig. Voorliggende aanvraag betreft derhalve enkel een aanvraag 

ontgrondingsvergunning voor het op enkele plekken verlagen van de waterbodem, om het gebruik 

van werkschepen mogelijk te maken ten behoeve van de aanleg van de kabels. Op deze plekken is 

het Veerse Meer te ondiep voor de vereiste minimale diepgang van te gebruiken werkschepen 

(pontons). De locaties van vergunningplichtige ontgrondingen zijn weergegeven in Figuur 1.3. 

Grofweg gaat het om 2 zones, één bij de Veerse Gatdam (rood) en één bij Walcheren (oranje). Bij 

deze zones gaan de kabels het meer in en uit nabij de oever, waardoor sprake is van ondiep water. 
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Figuur 1.3 Locaties ontgrondingen 

 

1.6 Planning en vergunningstermijn 

Realisatie van het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha is voorzien in de periode 2023 tot en met 

2029. Het is op dit moment nog niet bekend in welk deel van deze periode het tracé door het Veerse 

Meer aangelegd wordt. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat deze werkzaamheden niet voor 

de tweede helft van 2026 uitgevoerd zullen worden. Verzocht wordt de ontgrondingsvergunning te 

verlenen voor de periode vanaf verlening tot en met 2029. 

 

In het werkplan dat door de toekomstig aannemer van TenneT aan u wordt toegezonden, wordt de 

exacte planning gespecificeerd. De aannemer krijgt vanuit TenneT restricties mee met het oog op 

recreatie en werkt niet tussen 1 mei en 1 september op het water. Voor de werkzaamheden in het 

Veerse Meer hoeft geen rekening te worden gehouden met het stormseizoen. 
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2 Beschrijving van de ontgrondingen en effecten 

2.1 Locatie en omvang van ontgrondingen 

De ontgrondingen zijn nodig op plekken waar het Veerse Meer te ondiep is voor het gebruik van 

werkschepen. Op deze plekken zal gebaggerd moeten worden om het kabeltracé aan te kunnen 

leggen. Voor het kabeltracé door het Veerse Meer is een route uitgewerkt door het diepste deel van 

het meer, grotendeels door de vaargeul. De route door diep water heen, heeft als voordeel dat er 

substantieel minder gebaggerd hoeft te worden in vergelijking met een kabeltracé door ondiepere 

delen van het Veerse Meer. De zones waar mogelijk gebaggerd moet worden zijn aangegeven in 

Figuur 1.3. Per zone is een detailtekening gemaakt, om de locatie van de ontgrondingen te duiden. 

Deze detailtekeningen zijn opgenomen in bijlage 4. Ook zijn dwarsprofielen gemaakt van het Veerse 

Meer ter plekke van de ontgrondingen (bijlage 5). Het tracé door het Veerse Meer is gelegen in de 

gemeenten Noord-Beveland, Veere en Middelburg. De betrokken kadastrale percelen zijn 

opgenomen in Tabel 1. De ontgrondingen vinden enkel plaats op de percelen Wissenkerke A 2661, 

Wissenkerke A 1652, Arnemuiden I 316 en Arnemuiden I 366. 

  

Kadastrale gemeente Sectie Nummer 

WSK00 (Wissenkerke) A 2661 

WSK00 (Wissenkerke) A 1652 

VRE00 (Veere) V 13 

VRE00 (Veere) V 71 

VRE00 (Veere) V 47 

ANM00 (Arnemuiden) I 397 

ANM00 (Arnemuiden) I 316 

ANM00 (Arnemuiden) I 366 

Tabel 1 Kadastrale percelen kabeltracé Veerse Meer 

 

Op basis van de huidige (worst-case) uitgangspunten is het totale volume van de ontgrondingen 

maximaal 48.000m3.  

 

2.2 Uitvoeringswijze in werkplan 

Tijdens de aanbesteding van het kabelinstallatiecontract worden de kabelinstallatiebedrijven door 

TenneT uitgedaagd om het baggervolume zo klein als mogelijk te houden, in ieder geval binnen de 

worst case van 48.000 m3. Op dit moment is de aanbestedingsprocedure in volle gang. Naar 

verwachting wordt het contract in de eerste helft van 2023 gegund. Daarna zal het bedrijf dat de 

aanbesteding gewonnen heeft aan de slag gaan met de detailuitwerking van het tracé en de 

uitvoeringswijze. Op basis van het uitgewerkte tracé en informatie over de door de uitvoerder te 

gebruiken werkschepen zal duidelijk worden op welke plekken daadwerkelijk gebaggerd moet 

worden en op welke manier dat zal worden uitgevoerd. De uitvoerder zal dan ook de benodigde 

onderzoeken uitvoeren (incl. gedetailleerd waterbodemonderzoek en onderzoek naar niet 

gesprongen explosieven ter plaatse van de locaties waar het verwacht te baggeren) en de benodigde 

uitvoeringsvergunningen en meldingen verzorgen. Dit alles zal worden verwerkt in een werkplan dat 

voor aanvang werkzaamheden aan RWS zal worden aangeleverd, ter informatie. TenneT verzoekt 

het bevoegd gezag de aanlevering van het werkplan op te nemen in de vergunningsvoorschriften 

van de ontgrondingsvergunning.  
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In het werkplan zal ook worden uitgewerkt hoe wordt omgegaan met het afkomende 

bodemmateriaal, de aanlandingsplaats en de daarvoor benodigde vaarbewegingen. De naam, type 

en registratiegegevens van te gebruiken schepen zullen in het werkplan staan. In Hoofdstuk 4 wordt 

het nu bekende principe voor het verwerken van vrijkomend bodemmateriaal toegelicht.  

 

Door middel van het werkplan zal de volgende detailinformatie aangeleverd worden aan RWS: 

- naam, type en registratiegegevens van de te gebruiken schepen; 

- de periode waarin de ontgronding zal plaatsvinden, de verwachte hoeveelheid en de aard 

van de vaste stoffen die met de ontgronding gewonnen zal worden en de eventuele 

bestemming van deze stoffen. 

 

Bij baggerwerkzaamheden treden altijd lozingen op, in de vorm van mors en vertroebeling. Voor 

dergelijke lozingen staan algemene regels in het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Voor de 

daadwerkelijke baggerwerkzaamheden zal de aannemer een melding indienen, met daarbij een 

werkplan conform de Handreiking Werkplan Besluit lozen buiten inrichtingen (2011) van 

Rijkswaterstaat. 

 

2.3 Effecten ontgrondingen 

In de Passende Beoordeling en Soortenbeschermingstoets (bijlagen VII – A en VII B van het MER voor 

Net op zee IJmuiden Ver Alpha) is de toename in de slibconcentratie door zowel de 

baggerwerkzaamheden als het storten van gebaggerd materiaal in de daarvoor aangewezen 

stortvakken gesimuleerd (worst-case benadering). De effecten van afvoeren van het 

baggermateriaal op land is ecologisch gezien minder groot. Uit de Passende Beoordeling en 

Soortenbeschermingstoets komt naar voren dat de effecten van vertroebeling en sedimentatie niet 

leiden tot significant negatieve effecten op de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebied 

Veerse Meer of aantasting van de gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten.  

 

Voor de aanleg van de kabel, inclusief de benodigde baggerwerkzaamheden voor aanleg is in een 

vergunning op grond van de Wet natuurvergunning verleend door het ministerie van LNV. Er is geen 

overtreding van een verbodsbepaling uit de Wet natuurbescherming door de werkzaamheden, en 

derhalve geen ontheffing Wet natuurvergunning vereist.  

 

Voor de volledige effectbeoordeling van de baggerwerkzaamheden wordt verwezen naar de 

aanvraag Waterwetvergunning4 en het MER5 (inclusief Addendum) voor het Net op zee IJmuiden Ver 

Alpha. In het MER wordt ook ingegaan op de eventuele effecten op archeologie en het 

watersysteem. Archeologisch onderzoek en het onderzoek voor de KRW-toets zijn al uitgevoerd en 

beoordeeld bij de vergunning voor de waterwet. Als bijlage XI-A bij het MER is een quickscan niet 

gesprongen explosieven (NGE) gevoegd. In dit onderzoek wordt geconcludeerd dat er explosieven 

kunnen worden aangetroffen binnen het tracé op het Veerse Meer. Het gaat hier om NGE in de 

 
4 Toelichting op de aanvraag waterwetvergunning - Net op zee IJmuiden Ver Alpha (offshore), paragraaf 2.7, 
pagina 31 t/m 37. Te raadplegen via: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-05/A03-Watervergunning-
offshore-Net-op-zee-IJmuiden-Ver-Alpha-fase-1.pdf  
5 Net op zee IJmuiden Ver Alpha MER fase 2 Deel B, paragraaf 4.5.2, pagina 206 t/m 227. Te raadplegen via: 
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/2022-05/A03-Watervergunning-offshore-Net-op-zee-IJmuiden-Ver-Alpha-fase-1.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-05/A03-Watervergunning-offshore-Net-op-zee-IJmuiden-Ver-Alpha-fase-1.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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vorm van afwerpmunitie, onderwatermunitie, raketten en geschutmunitie. Om die reden zal door de 

aannemer van TenneT een onderzoek worden uitgevoerd naar niet gesprongen explosieven ter 

plaatse van de locaties waar het verwacht te baggeren. Hiervoor zal, indien nodig, nog een melding 

Waterwet worden ingediend bij RWS. Het volledige MER, inclusief bijlagen en het Addendum is te 

raadplegen via: https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-

projecten/ijmuiden-ver-alpha/fase-1. De samenvatting van het MER is als bijlage 2 bij voorliggende 

aanvraag gevoegd. 

 

Door het baggeren (ontgronden) zal voldoende diepte gecreëerd zijn voor de 

aanlegschepen/pontons, die vervolgens de kabels voor het project naar verwachting met een 

‘jettrencher’ gaan installeren. De kabels zullen op voldoende diepte onder de (verlaagde) 

waterbodem aangelegd worden. Na aanleg van de kabels zal de waterbodem behalve voor de 

andere daar geldende bestemming(en), mede bestemd voor een ondergrondse 

hoogspanningsverbinding alsmede voor de hierbij behorende beschermingszones en voorzieningen. 

Deze bestemming is toegekend in het inpassingsplan Net op zee IJmuiden Ver Alpha met 

identificatienummer NL.IMRO.0000.EZKip21NoZIJvA-2001 van de minister van Economische Zaken 

en Klimaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

 

 

 

 

  

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/ijmuiden-ver-alpha/fase-1
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/ijmuiden-ver-alpha/fase-1
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3 Afvoer en toepassing vrijkomend waterbodemmateriaal 

In eerdere overleggen tussen TenneT en Rijkswaterstaat (RWS) over de werkzaamheden in het 
Veerse Meer, heeft RWS aangegeven graag op zoek te gaan naar een nuttige toepassing van het 
gebaggerde materiaal in of nabij het Veerse Meer – mits de kwaliteit en structuur van het slib en 
zand dit toelaat. Hierbij geldt dat het gebaggerde materiaal zandig moet zijn (met een korrelgrootte 
van maximaal 63 mm) en schoon/toepasbaar moet zijn. 
 
Op dit moment is nog niet exact bekend wat de kwaliteit en structuur van het te baggeren materiaal 
is. In opdracht van TenneT is in 2022 wel een steekproef (indicatief waterbodemonderzoek) 
uitgevoerd waarbij op 12 plekken in het Veerse Meer bodemmonsters zijn genomen. Van deze 
bodemmonsters is de kwaliteit geanalyseerd en is gekeken naar de plaatselijke opbouw van de 
waterbodem (bijv. aandeel zand versus slib). De resultaten van deze steekproef met betrekking tot 
de waterbodemkwaliteitsanalyses zijn terug te vinden in Bijlage VI-J van het MER van het Net op zee 
IJmuiden Ver Alpha. Het algemene beeld is dat de kwaliteit van de sliblaag op een aantal locaties 
overschrijdingen kent van interventiewaardes voor bodem. In de sliblaag zijn in 4 van de 12 
meetpunten overschrijdingen van de interventiewaarde aangetroffen. De vaste waterbodem is 
grotendeels niet verontreinigd. Op 2 van de 12 meetpunten is klasse B als gevolg van koper en klasse 
Niet toepasbaar als gevolg van PFAS aangetoond. 
 
Aanleiding voor deze steekproef was het bureauonderzoek naar de waterbodemkwaliteit in het 
Veerse Meer dat in het kader van het MER voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha is uitgevoerd en 
aantoonde dat er aanleiding kon zijn voor koperverontreiniging. De steekproef is uitgevoerd 
conform NEN 5720, behalve dat niet de aanbevolen dichtheid van bemonstering is gevolgd. Hiervoor 
is gekozen omdat de NEN 5720 een hoge bodemmonsterdichtheid adviseert, waardoor het een 
kostbaar onderzoek wordt en waarvan de resultaten maximaal maar 3 jaar houdbaar zijn. De 
aanlegwerkzaamheden voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha worden met betrekking tot het 
Veerse Meer op zijn vroegst pas in de tweede helft van 2026 verwacht, waardoor de resultaten niet 
meer geldig zouden zijn ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden. Hierdoor zou er dus 
opnieuw en kostbaar onderzoek gedaan moeten worden net voor de uitvoering. 
 
  



 

Net op zee IJmuiden Ver Alpha - Bijlage 1 - Toelichting op de aanvraag ontgrondingsvergunning 

Veerse Meer – Definitief 12 

Omdat de detailgegevens van het gebaggerde materiaal naar verwachting in 2023 of 2024 
verzameld zullen worden, is op hoofdlijnen hieronder uiteengezet welk proces gevolgd zal worden 
ten aanzien van het te baggeren materiaal in het Veerse Meer. Ook de nog aan te vragen 
vergunningen en meldingen worden benoemd  in onderstaande stappen. 
 

• Stap 1: Precies in kaart brengen waar gebaggerd gaat worden en in welk volume (m3) dit 
resulteert – binnen de worst case van 48.000 m3. 
Deze stap zal uitgevoerd worden door het kabelinstallatiebedrijf na gunning. 

• Stap 2: Uitvoeren detail waterbodemonderzoek conform NEN 5720 om precies in kaart te 
brengen wat de kwaliteit van het te baggeren materiaal is. Hierbij dient ook de structuur 
(zandig of niet zandig) in kaart te worden gebracht. Voor het waterbodemonderzoek zal een 
Melding Waterwet worden ingediend. 
Deze stap zal uitgevoerd worden door het kabelinstallatiebedrijf. 

• Stap 3: Wanneer alle informatie over de waterbodem ter plaatse van de baggerlocaties in 
kaart is gebracht, kan de balans opgemaakt worden wat de mogelijke toepassingen van het 
te baggeren materiaal zouden kunnen zijn. Dit zal is samenspraak met RWS worden 
uitgewerkt. Inzicht in de kwaliteit en capaciteit van de stortvakken in het Veerse Meer zijn 
daarvoor nodig. In het stroomschema op de volgende pagina is een doorkijk gegeven in 
mogelijke toepassingen. 

• Stap 4: Voordat vrijkomend waterbodemmateriaal (grond en baggerspecie) daadwerkelijk 
elders wordt toegepast, zullen de daarvoor benodigde procedures uit de Waterwet en de 
Wet bodemkwaliteit doorlopen worden, zoals de meldingen aan het Meldpunt 
bodemkwaliteit van Rijkswaterstaat, of watervergunning voor het storten in een stortvak. 

• Voordat de baggerwerkzaamheden uitgevoerd zullen worden zal nog een 
scheepvaartvergunning worden aangevraagd bij RWS op grond van het 
Binnenvaartpolitiereglement. Daarvoor zal tevens een vaarwegmanagementplan worden 
opgesteld. 
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Figuur 3.1 Schematische weergave toepassing vrijkomend waterbodemmateriaal 

 
 
 

 

 

 



# #

#

#

2

x = 39096
y = 394017

x = 39235
y = 393922

x = 39311
y = 393912

x = 38959
y = 393912

-2

-4

-6

-2

-4

-2

-6

Deelgebied 2NoZ IJmuiden ver Alpha

Aan deze tekening kunnen geen rechten
worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

´
A:\p_offshore\IJV\producten\Vergunningen_aanvragen\Alpha\RWS\Ontgrondingen\
220523_ontgrondingen_details_VM_A4s

24-5-2022Versie
Concept

Kenmerk

Schaal
A4

Datum

Formaat
Status

1.0

Auteur DM-DA

0 25 50 75
m

1:2.500Legenda
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Zone Naam Opp (m²) Volume (m³)
1 Aanlanding Veerse Gatdam 9000 17500
2 Aanlanding Walcheren 5000 30500
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