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1 Inleiding 
 
Van vrijdag 21 oktober tot en met donderdag 1 december 2022 lagen voor het project Net op zee IJmuiden Ver Beta voor de 2e fase de 
ontwerpbesluiten ter inzage. 

 
Het gaat om de volgende ontwerpbesluiten: 

• Melding Activiteitenbesluit met maatwerkvoorschriften. Voor de realisatie van het converterstation voor Net op zee IJmuiden Ver Beta op de 
Maasvlakte is een aantal maatwerkvoorschriften opgesteld; 

• Omgevingsvergunning voor het bouwen van het converterstation voor Net op zee IJmuiden Ver Beta op de Maasvlakte. 
 
In diverse lokale media en in de Staatscourant van 20 oktober 2022 is kennisgeving gedaan van de ontwerpbesluiten. Een ieder kon naar aanleiding 
van de ontwerpbesluiten een zienswijze indienen. Op de ontwerpbesluiten zijn binnen de zienswijzentermijn drie zienswijzen binnengekomen. De 
zienswijzen zijn geanonimiseerd en integraal opgenomen in de inspraakbundel zienswijzen op ontwerpbesluiten ‘Net op zee IJmuiden Ver Beta fase 2’. 

 
In deze nota van antwoord geven de bevoegde gezagen in hoofdstuk 2 aan wat hun reactie is op de ingebrachte zienswijzen en of de zienswijze leidt tot 
aanpassing van (een van de) besluiten. 
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2 Voor elke indiener van een reactie worden de volgende vragen beantwoord: 
 
Nr. Reactie Antwoord 
202200526   Provincie Zuid-Holland  
1.1 Indiener stelt dat de ontwerpbesluiten van dit project in 

overeenstemming zijn met het Omgevingsbeleid van de provincie 
Zuid-Holland. 

Ter kennisgeving aangenomen. 

202200546    Projectgroep Strandbroeders Maasvlakte  
2.1 Indiener geeft aan dat het tracé door het broedgebied van 

vogelsoorten gaat die op de rode lijst staan. De indiener vreest dat 
de aanleg van de stroomkabel een grote verstoring zal geven 
waardoor de vogels niet op deze specifieke plek zullen broeden. 
Indiener acht het daarom van belang dat de werkzaamheden niet 
tijdens het broedseizoen plaatsvinden en zo min mogelijk 
verstoring veroorzaken. 

De ontwerpbesluiten die in deze fase 
ter inzage lagen, zien niet toe op de 
onderwerpen die indiener in de 
zienswijze aandraagt. In het 
Inpassingsplan Net op zee IJmuiden Ver 
Beta dat op 16 juli 2022 onherroepelijk 
is geworden is het tracé vastgelegd. De 
reactie wordt daarom ter kennisgeving 
aangenomen.  

2.2 Indiener geeft aan dat dit gebied essentieel is voor bepaalde 
vogelsoorten en dat daarom het strand na de werkzaamheden in 
oorspronkelijke staat teruggebracht moet worden. Indiener is 
bereid te adviseren bij het terugbrengen van het strand in 
oorspronkelijke staat. 

De ontwerpbesluiten die in deze fase 
ter inzage lagen, zien niet toe op de 
onderwerpen die indiener in de 
zienswijze aandraagt. De reactie wordt 
daarom ter kennisgeving aangenomen. 
Met de indiener wordt contact 
opgenomen over haar verdere 
betrokkenheid bij het project Net op 
zee IJmuiden Ver Beta. 

202200558  Zandhandel Faasse BV  
3.1 Indiener heeft een zandwinvergunning (ontgrondingenvergunning 

verleend door Rijkswaterstaat; RWS-2021/20794) waarin winvak 
S3A1 is opgenomen. Indiener kan onvoldoende vaststellen of 
winning uit dit vak onmogelijk wordt door het aanleggen van de 
kabel. 

De ontwerpbesluiten die in deze fase 
ter inzage lagen, zien niet toe op de 
onderwerpen die indiener in de 
zienswijze aandraagt. In de 
Watervergunning en het Inpassingsplan 
Net op zee IJmuiden Ver Beta die op 16 
juli 2022 onherroepelijk zijn geworden 
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is het tracé op respectievelijk zee en 
land vastgelegd. De reactie wordt 
daarom ter kennisgeving aangenomen. 
Met de indiener wordt contact 
opgenomen om de situatie te 
verduidelijken.  
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