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Voorbereidende werkzaamheden transformatorstation Wijk aan Zee

Geachte heer, mevrouw,
Binnenkort vinden bij u in de buurt werkzaamheden plaats. Het betreft voorbereidende werkzaamheden voor
de bouw van het transformatorstation op het industrieterrein tussen de Zeestraat en Tata Steel. Daarover
willen wij u graag informeren.
Op 5 februari vond de behandeling bij de Raad van State plaats tegen de plannen van TenneT. De
zorgvuldigheid waarmee de Raad van State de beroepen beoordeelt, brengt logischerwijs met zich mee dat
de procedure tijd in beslag neemt. Het is voor alle betrokkenen vooralsnog onbekend wanneer de uitspraak
van de Raad van State volgt. Vooruitlopend op de uitspraak en op grond van de vergunning gaat TenneT
starten met een aantal voorbereidingen voor de feitelijke bouwwerkzaamheden aan het transformatorstation,
die medio 2020 starten. Uiteraard is dit onder voorbehoud van goedkeuring van de Raad van State. Wij
starten nu al met de voorbereiding om de planning van het totale project te kunnen halen. In 2023 moet het
eerste windpark op zee aangesloten kunnen worden, zoals voor de klimaatdoelstellingen is afgesproken.
Voorbereidende werkzaamheden
TenneT start maandag 23 maart aanstaande met voorbereidende werkzaamheden binnen het eigen terrein
en de toegangsweg naar het terrein (Tussenwijkweg), ter hoogte van Landhuis Tusschenwijck. Deze
werkzaamheden betreffen het bouwrijp maken van de locatie. Onderdeel hiervan zijn het schoonmaken van
de grond en het egaliseren ervan, zodat hier op een later moment kan worden gebouwd.
Wat gaat u hier mogelijk van merken?
U kunt extra vrachtverkeer (in- en uitrijdend) op de Zeestraat zien. Ter plaatse komen verkeersborden om
kruisend verkeer alert te maken op de verkeerssituatie. Om onveilige situaties met vrachtverkeer te
voorkomen, verbreedt TenneT in de komende weken tijdelijk de Tussenwijkweg. Na de bouw verbetert en
verbreedt TenneT de weg definitief, in afstemming met de gemeente en andere betrokkenen.
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Meer informatie
Als u meer wilt weten over de projecten van TenneT, dan kunt u meer informatie vinden via onze
projectwebsites via www.netopzee.eu. Voor vragen kunt u ons telefonisch bereiken op 0800 836 63 88
(gratis) van 08:30 uur tot 17:00 uur of u kunt u vraag per e-mail sturen naar servicecenter@tennet.eu.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.

Dick Lagerweij
Overall Project Lead Net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)

