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Aankondiging agendapunt 'Regio-advisering Netten op
Zee IJmuiden Ver Alpha en Bèta'
Geachte Statenleden,
Voor de eerstvolgende bespreking van uw commissie RWE wil ik u meegeven dat u desgewenst
de regio-advisering over de Rijkscoördinatieregeling Netten op Zee IJmuiden Ver Alpha en Bèta
als agendapunt op uw vergadering van 30 september kunt agenderen.
Context van de vraag
Om tijdig de stroom van de toekomstige windparken op de Noordzee te kunnen aansluiten op het
hoogspanningsnet op het vasteland, werkt netbeheerder Tennet aan het realiseren van de
benodigde hoogspanningskabels als onderdeel van de zogenaamde ‘Netten op Zee’. De
planologische borging van deze projecten staat los van de realisatie van de windparken zelf en
zal gebeuren middels inpassingsplannen onder coördinatie van het Rijk via de
Rijkscoördinatieregeling (RCR).
Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

Voor het grootste windgebied dat op dit moment voorzien is, IJmuiden Ver, is de aanleg van twee
hoogspanningskabels voorzien, genaamd Netten op Zee IJmuiden Ver Alpha respectievelijk Bèta.
De uitvoering van deze kabels gebeurt via gelijkstroomkabels van elk 2 gigawatt (GW). De
aanlanding van deze kabels dient te worden gerealiseerd op bestaande 380 kV
transformatorstations. Beide trajecten voeren in meer of mindere mate over het grondgebied van
Zuid-Holland.
De kabel Alpha zal volgens planning aanlanden op station Geertruidenberg of Borssele.
Indien de kabel naar Geertruidenberg wordt gekozen zal deze via Voordelta,
Haringvlietdam, Haringvliet en Hollandsch Diep over het grondgebied van Zuid-Holland,
waterschap Hollandse Delta en de gemeenten Goeree-Overflakkee; Westvoorne;
Hellevoetsluis; Nissewaard en Hoeksche Waard voeren. De onderzochte tracés naar
Borssele voeren over de Noordzee en Veerse Meer of Westerschelde en daarmee niet
over Zuid-Hollands grondgebied. Het advies vanuit Zuid-Holland kan zich daarmee
beperken tot de enige tracévariant die over ons grondgebied voert. Omdat de voorkeuren
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voor aanlandingslocaties vanuit de twee andere betrokken provincies Zeeland, NoordBrabant en Zuid-Holland verschillen, is overeengekomen dat hier drie afzonderlijke
-

adviezen voor de minister worden gecoördineerd.
Voor de kabel Bèta worden verschillende alternatieven onderzocht die allen vanaf de
Noordzee aanlanden op 380kV station Maasvlakte. Deze kabel zal hoe dan ook over
grondgebied voeren van Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta en de gemeenten
Rotterdam en Westvoorne. Een variant via Haringvliet naar hoogspanningsstation
Simonshaven is inmiddels, mede onder druk van de regiopartijen, afgevallen. De
provincie coördineert hier de totstandkoming van één gezamenlijk regio-advies.

Rol van de provincie binnen de regio
Als provincie zijn wij samen met de gemeenten en waterschappen langs de onderzochte tracés
als regio betrokken bij deze trajecten. Tijdens de bestuurlijke overleggen over de kabel Alpha
respectievelijk Bèta op 14 mei jongstleden is mij door het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (EZK) gevraagd om namens de betrokken regionale overheden te komen tot een advies
over de kabelroute respectievelijk de locatie van het converterstation voor zowel kabel Alpha als
Bèta. Ons is gevraagd onze adviezen uiterlijk 1 oktober aanstaande in te dienen, zodat het door
de minister van EZK kan worden meegenomen bij zijn keuze voor een voorkeursalternatief
(VKA). Het VKA is geen officieel besluit, maar een processtap in de procedure om te komen tot
een inpassingsplan en de benodigde vergunningen. Tijdens de procedure voor de
inpassingsplannen zullen wij als decentrale overheden nog uitgebreid worden betrokken bij de
besluitvorming, voor zover het gekozen VKA aan ons grondgebied raakt.
Ik bied U graag de gelegenheid om eventuele aandachtspunten ten aanzien van onze advisering
tijdig mee te geven. Deze kunnen dan via de regio-adviezen voor Alpha en Bèta worden
meegegeven aan de minister van EZK ten behoeve van zijn keuze voor een voorkeursalternatief
voor beide kabels. Daartoe bestaat de mogelijkheid om dit onderwerp Netten Op Zee IJmuiden
Ver Alpha en Bèta te agenderen als bespreekpunt voor uw vergadering van 30 september
aanstaande. Ik verneem graag naar aanleiding van uw procedurevergadering van 9 september of
u ook van deze gelegenheid gebruik wenst te maken. Indien u hiertoe besluit, kan een concept
versie van de teksten van het regio-advies voorafgaand aan de commissie worden toegestuurd,
al zal dat niet binnen de gebruikelijke termijnen lukken.

Hoogachtend,

drs. ir. A.L. (Anne) Koning
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