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Agenda en inleiding 

2 

› Welkom en kennismaking 

› Terugblik en doel bijeenkomst 

› Toelichting project met alternatieven 

› Effecten per thema 

› Integrale effecten per alternatief 

› Optimalisaties 

› Hoe verder?  

 

 

 

 



› Werksessies voor concept-NRD  

– Onshore en offshore 

– Veel input opgehaald 

› Concept-NRD 

– Ter inzage van 7 juni t/m  

     18 juli 2019 

– 20 zienswijzen, 2 reacties 

– 1 extra variant (1a) op zee 

› Definitief NRD  

– 18 november 2019 vastgesteld 
door minister EZK 

Terugblik  
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Waar staan we nu in proces? 
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MER fase 1 en Integrale effecten 
analyse 
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› Uitwerken en beoordelen milieueffecten voor platform, kabelroutes op 
zee en land, transformatorstation  

› T.b.v keuze voorkeursalternatief (locatie kabelroute op zee en land) 
inzicht in effecten milieu, omgeving, techniek, kosten en 
toekomstvastheid 

› Voor de vier alternatieven (en varianten) op zee en land 

› Kijken naar grootste en onderscheidende effecten 

 

Vanuit gedachte Omgevingswet: omgeving betrekken 
voor keuze voorkeursalternatief. Integrale effecten 

analyse wordt gepubliceerd 
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Proces integrale effecten analyse en 
rollen 
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› Nu, november 2019: werksessies 

› December 2019: advies Commissie m.e.r. op MER fase 1 

› Februari 2020: publicatie Integrale effectenanalyse  

– 4 weken ter inzage  

– Informatieavond(en) 

– iedereen kan een reactie geven 

› April 2020: Regio-advies door regionale overheden  

– Provincie NH, gemeenten Beverwijk/Velsen/Heemskerk, 
Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap 

› Mei 2020: keuze voorkeursalternatief door minister EZK 



Doel werksessies vandaag 
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› Belanghebbende partijen informeren over eerste 
bevindingen integrale effectenanalyse 

› Toetsen bij omgeving of analyse herkenbaar en 
compleet is  

› Relevante aanvullende informatie ophalen 

› Vervolgproces toelichten 

 



Agenda werksessie 
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1. Toelichting totaalplaatje HKwB (platform, kabelroutes, 
transformatorstation; aansluiting zee op land)  

2. Effecten per thema (milieu, omgeving, techniek, kosten, 
toekomstvastheid) 

3. Integrale effecten per alternatief 

 

 
Vragen aan u:  
- Wat valt op? 
- Missen we nog wat? 
- Worden uw belangen goed in kaart gebracht? 
- Is uw inbreng op de juiste manier 
opgenomen?  



Project en alternatieven 
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Hollandse Kust (west Beta) 
 

 

 

 

 

• 700 MW AC (wisselstroom) 

• +/- 70 km lengte (circa 2,5 km op land) 

• Transformatorstation uitbreiding van 2 ha 

op HKN/HKWA 

• Aansluiten op Beverwijk (3e windpark) 

• Operationeel in 2025 



1. Platform op zee  

2. Kabelverbinding op zee (in de zeebodem) 

220 kV 

3. Kabelverbinding op land (ondergronds) 

220 kV  

4. Interlink tussen platform HKwA en HKwB 

5. Transformatorstation (uitbreiding) 

 

 

 

 

Onderdelen project 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwih6vfFycHkAhWEzqQKHVP8A1sQjRx6BAgBEAQ&url=https://energienext.nl/transportkabel-offshore-windparken-mag-westerschelde/&psig=AOvVaw1ABojUStN5CbPtwZlalAt0&ust=1568044078920185


Alternatieven 



Aanlanding 

Alle alternatieven op zee kunnen 
zowel noordelijk als zuidelijk van 
Wijk aan Zee aanlanden op de 
alternatieven op land.  

 

 

 



Werksessie op land 
transformatorstation 
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Locatie transformatorstation 

• Voor Hollandse Kust (west Beta) wordt alleen de locatie aan de 
Zeestraat onderzocht 

• Voor Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) heeft uitgebreid 
alternatievenonderzoek van verschillende locaties 
plaatsgevonden 

• Regio-advies voor Hollandse Kust (noord) en (west Alpha): 
“locatie aan de Zeestraat  ‘minst problematisch’”. 

• In 2018 is Verkenning Aanlanding Netten op Zee 2030 (VANOZ) 
uitgevoerd. Voor HKwB is in VANOZ gekozen voor aansluiten op 
Beverwijk. Bevestigd in bestuurlijk overleg.  

  

 

 

 

 

 



Locatie transformatorstation 

Waarom uitbreiding van het transformatorstation aan de Zeestraat? 

• De oppervlakte is groter bij een nieuw transformatorstation op een 
andere locatie (3,5 ha) dan wanneer wordt aangesloten op het 
transformatorstation Zeestraat (2 ha) 

• Er is een langer 220kV-kabeltracé vanaf de kust naar de locatie van 
het nieuwe transformatorstation nodig 

• Er kan geen gebruik worden gemaakt van het 380 kV kabeltracé 
tussen het transformatorstation en hoogspanningsstation Beverwijk.  

• In bestuurlijk overleg over Hollandse Kust (west Beta) d.d. 9 mei 2019 
is door de Provincie Noord-Holland en de regionale overheden 
herbevestigd dat de locaties in de Stelling van Amsterdam een “no go” 
zijn en is ingestemd dat er geen alternatieven voor het 
transformatorstation onderzocht worden.   

 

 

 

 



Kenmerken transformatorstation 
• Het geplande transformatorstation 

Hollandse Kust (noord) en(west 
Alpha) is 11,3 hectare groot. 

• Voor het project Hollandse Kust 
(west Beta) is een uitbreiding van 2 
hectare noodzakelijk. 

• Er wordt extra groen langs de 
Zeestraat aangeplant (waar nodig) 
zodat het transformatorstation 
nauwelijks zichtbaar zal zijn vanaf 
de weg. 



Transformatorstation: omgeving 
 

Reacties bewoners: 

- Keuze minister EZK en advies regionale overheden wordt niet herkend: “Ons 
is niks gevraagd.” 

- Zorgen om gezondheid, met focus op laag frequent geluid 

- Verzoek om locatie te heroverwegen 

 

Acties TenneT en ministerie EZK voor totale transformatorstation: 

- Extra geluidbeperkende maatregelen 

- In MER extra referentiesituatie (referentie 2) opgenomen voor totale 
effecten HKN/HKwA/HKwB 

- Extra meetpunten opgenomen in vergunning 

- Themagroep geluid 

- Uitleg en antwoord 

- Gezamenlijk meetplan: focus op laagfrequent geluid 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IEA thema milieu – transformatorstation ref 1 

 Natuur: N2000 score (--) = door vraagstuk stikstof, op voorhand kunnen effecten niet worden 
uitgesloten, NNN (-): buiten NNN, wel sprake van verstoring echter bos matige kwaliteit als 
leefgebied voor geluidverstoring gevoelige soorten  

› Geluid: Beoordeling invloed op leefomgeving: score (0/-) maatregelen meegenomen in 
voornemen, cumulatieve geluidbelasting blijft gelijk, geluidniveau transformatorstation volledig 
ondergeschikt aan geluid industrieterrein, kleine toename LFG. 

›   

 

 

 

 

Aspect Deelaspect Transformatorstati

on 

Bodem en water op land Verandering bodemsamenstelling/bodemkwaliteit, zetting, grondwaterkwaliteit, 

verlaging grondwaterstand en oppervlaktewaterkwaliteit 
0 

Natuur op land Natura 2000 --  

Natuurnetwerk Nederland -  

Beschermde soorten 0/-  

Landschap en 

cultuurhistorie 
Invloed op gebiedskarakteristiek, invloed op samenhang tussen specifieke 

elementen en hun context en invloed op aardkundige waarden  
0  

Archeologie Bekende archeologische waarden, verwachte archeologische waarden  0  

Leefomgeving, 

ruimtegebruik en overige 

gebruiksfuncties op land 

Invloed op leefomgeving 0/- 

Ruimtelijke functies, kabels en (buis)leidingen 0 

Niet gesprongen explosieven (NGE) 0/- 

Primaire waterkering, mijnbouw en recreatie en toerisme n.v.t. 



 

 

IEA thema milieu – transformatorstation ref 2 

› Bodem en Water op land: beoordeling en scores gelijk want geen cumulatieve effecten (gezamenlijk 
geen/beperkte effecten) 

› Natuur op land grotere ruimtelijke impact en meer aanlegwerkzaamheden, daardoor: 

– N2000: gelijke beoordeling door de afstand tot aan het Natura 2000-gebied Noordhollands 
Duinreservaat 

– NNN: gelijke beoordeling echter omvang van het verstoorde gebied groter, met name richting het 
oosten. Extra beïnvloedde NNN betreft vooral bosgebied in/tegen kern Beverwijk waar al een hoge mate 
van verstoring is 

– Grootste verschil is de potentiële impact op beschermde soorten: beoordeling negatief (-) door waarde 
terrein voor o.a. broedvogels, maar het ontbreken van strikt beschermde waarden 

› Landschap en cultuurhistorie: beoordeling aardkundige waarden en het niveau van de 
gebiedskarakteristiek zeer negatief (--), samenhang tussen specifieke elementen en hun context negatief (-
) door ruimtebeslag, verdwijnen cultuurhistorische elementen en zichtbaarheid van het transformatorstation  

› Archeologie: effecten overlappen elkaar niet. Effecten naast elkaar (HKN/HKwA = bekende (0/- en 
verwachte --) 

› Leefomgeving, ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties  

– Beoordeling invloed op leefomgeving licht negatief (0/-): maatregelen meegenomen in voornemen, 
cumulatieve geluidbelasting ondergeschikt aan totale geluidbelasting, kleine toename LFG (is 4 dB-6 dB 
hoger dan de NSG-curve, 13-11 dB lager dan op basis van de Vercammen-curve toelaatbaar wordt 
geacht) 

– Ruimtelijke functies negatiever vergeleken met referentiesituatie 1 vanwege kap bomen 

– Overige gelijk: kabels & leidingen (0) en NGE (0/-) 



Werksessie op land deel 1 
tracéalternatieven per thema 
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IEA thema milieu 

 

 

 

 

 Basis zijn conclusies van de milieueffectbeoordeling MER fase 1 

 Aansluiting bij beoordelingsmethodiek MER met plussen en minnen en 
kleuren 

 Kwalitatieve beschrijving / toelichting op conclusies 
milieueffectbeoordeling met focus op belangrijkste onderscheidende 
effecten 

 De effecten van de tracéalternatieven op zee, de tracéalternatieven op 
land en de locatie voor het transformatorstation worden in aparte 
tabellen zichtbaar en beschreven 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IEA thema milieu – Bodem en Water land 

 

 

 

 

 Alle alternatieven scoren op alle deelaspecten neutraal: 

• Allen onder zandig duingebied en/of onder veenlaag door 

• Geen wijziging maaiveld / geen negatieve effecten waar daar wel sprake van 
is 

• Geen slecht doorlatende lagen waardoor sprake is van invloed op 
grondwaterkwaliteit 

• Grondwaterstanden diep onder maaiveld 

• Alternatieven (1,1a 2) door verontreinigd / onderzocht (3 en 4) gebied – 
echter geen verplaatsing grondwater 

• Alleen op strand sprake van verpompen – lozen water, echter op de zee 

 Alternatieven verschillen onderling zeer weinig van elkaar 

 

 

 

 

Bodem en Water op land 

 Bodem 

 Grondwater 

 Oppervlaktewater 

 Verandering bodemsamenstelling/bodemkwaliteit 

 Zetting 

 Grondwaterkwaliteit (incl. zoetwaterbel)  

 Verlaging grondwaterstand 

 Oppervlaktewaterkwaliteit 

Kwantitatief en 

kwalitatief 



IEA thema milieu – Natuur land 

 

 

 

 

 Alle alternatieven (zee en land) zorgen voor stikstofdepositie en 
deze verschillen zijn klein 

 Tracéalternatief 1 ligt buiten Natura 2000, 1a buiten Natura 2000 
en NNN 

 Duingebied is zgn. zeedorpenlandschap, (zeer) negatief voor 1, 2, 
3 en 4 (alleen niet voor 1a) voor NNN 

 Zandhagedis komt voor in het gebied (met name 1, 2 en 3). Ook 
hondskruid komt voor, met name bij eerste in- en uittredepunt van 
1a 

 Beste combinatie: aanlanding 1 of 2 direct naar tweede in- en 
uittredepunt van 1a 

 

 

 

 

Natuur op land 

 Invloed op Natura 2000-gebieden 

 Invloed op overige beschermde 

gebieden: NNN en weidevogel 

 Invloed op beschermde soorten 

 Oppervlakteverlies, verstoring (geluid, licht visueel), 

mechanische effecten, vermesting en verzuring, verdroging 

 Oppervlakteverlies, verstoring (geluid, licht visueel), 

mechanische effecten, verdroging 

 Aanwezigheid beschermde soorten en invloed (door verstoring 

etc. zie bovenstaand) 

Kwantitatief en 

kwalitatief 



 

 

 

 

IEA thema milieu–Landschap en Cultuurhistorie 

 

 

 

 

 Landschap 

• Effect op beeldenpark (alternatief 2 en 3) 

• Uitgangspunt is dat beelden niet verplaats hoeven te worden 

• Verwijderen karakteristieke beplanting (alternatief 1 en 3) 

 

 

 Aardkundige waarden 

• Werkterrein alternatief 1 binnen aardkundig monument 

• Overige werkterreinen binnen aardkundig monument reeds vergraven of 
geëgaliseerd  

 

 

 

 

 

Landschap en cultuurhistorie 

 Invloed op landschap en cultuurhistorie 

 Invloed op cultuurhistorie 

 Aardkunde 

 Invloed samenhang specifieke elementen en hun context 

 Invloed op cultuurhistorische waarden 

 Invloed op aardkundige waarden 
Kwalitatief 



 

 

 

 

IEA thema milieu – Archeologie land 

 

 

 

 

Archeologie 

 Bekende archeologische waarden 

 Verwachte archeologische waarden 

 Aantasting bekende archeologische waarden 

 Aantasting verwachte archeologische waarden 
Kwantitatief en 

kwalitatief 

 Alt. 1, 1a en 2  

• Bekende waarden (0): geen bekende archeologische waarden aanwezig 

• Verwachte waarden (0/-): mogelijke aantasting een (alt. 1 en 1a) en twee 
(alt, 2) in- en/of uittredepunten met een hoge verwachting op 
archeologische resten 

 Alt. 3 en 4  

• Bekende waarden (0): resten Laat Middeleeuwse vuurtoren en een lunet 
Linie van Beverwijk behouden door boringen 

• Verwachte waarden alt 3 (0/-): mogelijke aantasting in- en/of uittredepunt 
met een hoge verwachting op archeologische resten. Verwachte waarden alt 
4 geen effecten (0)  

 

 

 

 



 

 

 

 

IEA thema milieu – Leefomgeving, ruimtegebruik en 

overige gebruiksfuncties  
 

 

 

 

 Invloed op leefomgeving: 
verblijfsobjecten & gevoelige objecten 
(geluid en magneetvelden) en verkeer 

 Ruimtelijke functies: Windpark Ferrum 

 Primaire waterkeringen: complexiteit 
aanleg en hinder tijdens versterken 
duin 

 NGE: Militaire objecten & landmijnen 
(1, 2 en 3) 

 Kabels en leidingen: aantal kruisingen 
en Variant 1a veel kilometers 
parallelligging 

 Recreatie en toerisme: 
seizoensgebonden strandhuisjes en 
kampeer/caravanpark 

 

 

 

 



 

 

 

 

IEA thema omgeving 

 

 

 

 

 

- Sterke overlap met de onderwerpen uit het MER  

 

- Redeneren vanuit belang, niet vanuit stakeholder 

 

- Kwalitatieve beoordeling, geen score 

     Wel            en  

 

- Tijdens proces veel stakeholderinformatie verkregen.  

     Dit wordt gebruikt voor o.a.: 

• Integrale Effect Analyse 

• Eisen in de vergunningen (bijv. HHNK en RWS) 

• Contractdocumenten aannemer 

• Participatieplan 



 

 

 

 

Informatiebronnen 

 

 

 

 

 

Informatie komt van: 

• Reacties op Kennisgeving en aankondiging participatie (feb 2019) 

• Werksessies maart 2019 

• Zienswijzen concept-NRD 

• Stakeholder gesprekken  

- Op verzoek stakeholder 

- Onvoldoende gesproken via andere sporen 

• Ambtelijk en bestuurlijk overleg met gemeenten en provincie 

• Communicatieoverleg met gemeenten 

• Themagroep geluid met bewoners 

• Review Milieueffect Rapport (MER) door groene organisaties  

• Vragen en reacties op informatieavonden en via servicecenter  

• Ervaringen uit project Hollandse Kust Noord en West Alpha 

 

 

 

 

 



Sheets zee: omgeving 14-november-2019 

Alternatief 1 
 

 

 

 

Algemene kenmerken 

Gebruik van terrein van Tata Steel (1A volledig), geen strandhuisjes 

 

Aanlegfase: 

         Hinder: minste overlast voor dorp en recreatie,  

         Mogelijkheden voor aanvoer over Tata Steel-terrein 

 

Exploitatiefase: 

         Bij voorkeur op Tata Steel-terrein of de grens opzoeken: lusten vs lasten (bewoners) 

          

         Belemmering toekomstige herinrichting industrieterrein (Tata Steel)  

 

         Recreatie: niet onder huisjes door (strandexploitanten) 

 

Aandachtspunt PWN: 

als het tracé 1 of 2 

wordt, kies dan voor 

verstoorde grond 

(hondskruid) 
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Alternatief 2 

Algemene kenmerken 

Strandhuisjes,  

Beeldenpark,  

deels terrein Tata Steel 

 

Aanlegfase: 

        Hinder: mogelijkheden voor aanvoer over Tata Steel-terrein 

 

        Hinder: werkterrein op strand (recreatie en strandhuisjes) 

 

        Natuur, cultuur, archeologie: zorg bij bewoners voor schade en hinder 

        Beeldenpark, doorkruising natuur en lunetten en bunkers (linie van Beverwijk) 

                  

Exploitatiefase: 

         Strandhuisjes: zorg elektromagnetische velden 

 

Als tracé 2 of 3 het voorkeursalternatief wordt, 

dan voorkeur Beeldenpark voor werkterrein 

achterop het terrein. Uitgangspunt is: niks 

verplaatsen, ondergrond niet verzwakken 
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Alternatief 3 
Algemene kenmerken 

Strandhuisjes,  

Beeldenpark,  

wooncomplex, 

deels terrein Tata Steel 

 

Aanlegfase: 

        Hinder: werkterrein naast wooncomplex en op strand 

 

        Natuur, cultuur, archeologie: zorg bij bewoners voor schade en hinder 

        Beeldenpark, doorkruising natuur en lunetten en bunkers (linie van Beverwijk) 

        

Exploitatiefase: 

         Strandhuisjes en wooncomplex: zorg elektromagnetische velden 
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Alternatief 4 
Algemene kenmerken 

Parallel met Hollandse Kust Noord en West Alpha, 

strandhuisjes, deels over terrein Tata Steel 

 

Aanlegfase: 

        Hinder dorp: twee keer overlast (gelijktijdige                            

        aanleg met HKN/HKwA is niet mogelijk)  

 

        Hinder strand: “portie gehad” 

        (consequenties wrak nog niet bekend) 

 

Exploitatiefase: 

         Strandhuisjes: zorg elektromagnetische  

         velden 

          

         Toekomstig ruimtegebruik (bundeling) 
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IEA thema techniek 

 
 

 Kabels ondergronds d.m.v. gestuurde boringen 

 Gestuurde boringen max. 1200 m  

 Werkterrein voor boringen ca. 1500 m² / 300m² 

 Uitleglengte nodig voor mantelbuizen ca. 1200 m 

 Kabelmof putten : kabeldiepte minimaal 1.20 m (open 

ontgraving) 

 Alle mofputten moeten over de levensduur van de kabel  

bereikbaar blijven.  
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Onderscheidende kenmerken 

In acht genomen mogelijk onderscheidende 
kenmerken: 

 Totale lengte alternatief 

 Werkterrein (locaties in- en uittredepunten, mantelbuizen) 

 Kruising waterkeringen 

 Kruisingen spoorwegen 

 Kruising kabels en leidingen 

 Tracés van boringen en bochten 

 Parallel ligging hoogspanningskabels andere windmolenparken 

 



Sheets zee: omgeving 14-november-2019 

Gekwantificeerde verschillen 

tracé-alternatieven Land 1 1A (variant op 1) 2 3 4 

Lengte tracé (totaal) [m] 2685 2660 2370 2535 2385 

Aantal kabelmoffen 4 4 3 3 3 

Kruisingen 

Goederenspoor Tata 

Steel 

1 kruising + parallelloop 1 kruising 1 kruising 1 kruising  2 kruisingen  
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Alternatieven 



Sheets zee: omgeving 14-november-2019 

Alternatief 1 + 1A 
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Knelpunten & oplossingen – alt.1 + 1A 

 Onderscheidende kenmerken en knelpunten Mogelijke optimalisaties 

1 mofput meer dan de andere tracés Direct van mof 1 naar mof 3  

Mof 1 moet verplaatst worden tot buiten de 

beschermingszone van de primaire waterkering (west). 

Extra gecompliceerde natte aanleg.   

Mof 2 + 3 op terrein Tata Steel, bereikbaarheid aanleg en 

toekomstvastheid.  

Direct naar mof 3 buiten Tata Steel terrein: 

omgevingseffecten natuur 

Boring 2: invloedsfeer spoor: additionele maatregelen 

tijdens de uitvoering  

Nabijheid windpark Ferrum: additionele bescherming  
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Alternatief 2 
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Knelpunten & oplossingen – alt. 2 

 
Onderscheidende kenmerken en knelpunten Mogelijke optimalisaties 

Locatie mofput 2 i.r.t. hoogspanningskabels, complexiteit 

van de aanleg/ interfaces 

Verplaatsen naar het Noorden 

Mogelijke puinresten in boortracé 1: risico uitvoering 
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Alternatief 3 



Sheets zee: omgeving 14-november-2019 

knelpunten & oplossingen – alt. 3 

 Onderscheidende kenmerken en knelpunten Mogelijke optimalisaties 

Locatie mofput 2 nabij bebouwing. Mogelijke interfaces van 

bouwactiviteiten tijdens de aanleg.   

Mofput 3: zeer krappe locatie voor de boring. Mede door 

HKN/ HKWa kabels.  

Mofput 3: tussen de sporen betekent additionele 

complexiteit in de uitvoering.  



Sheets zee: omgeving 14-november-2019 

Alternatief 4 
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Knelpunten & oplossingen - alt. 4 

 4 

 

Onderscheidende kenmerken en knelpunten Mogelijke optimalisaties 

Mofput 2: ruimtegebrek Meeuwenweg, complexiteit aanleg.  Verplaatsen naar het naastgelegen terrein (opties 

4a en 4b) 

Mofput 3: zeer krappe locatie voor de boring. Mede door 

HKN/ HKWa kabels.  

Mofput 3: tussen de sporen geeft additionele complexiteit in 

de uitvoering.  
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Conclusie 

 
 

 Relatief kleine verschillen tussen de tracés 
 
 

 Een aantal mogelijke technische optimalisaties 



IEA thema kosten 
 

• Onderscheidende elementen in de kosten van het totale project: 

 Lengte van de kabels 

 Baggervolumes 

 Verwijderen van NGE’s en obstakels 

 Begraafdieptes en boringen 

 Kostencompensatie zandwinning 

 

• De verschillen tussen de landtracés blijken niet onderscheidend te zijn en zijn maar 

een klein percentage van de totale kosten.  

• Kosten worden voornamelijk bepaald worden door tracés op zee. 

• In deze presentatie worden alleen de totaalkosten (zeekabel, landkabel, platform en 

transformatorstation) gepresenteerd.  
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Kostenoverzicht alternatieven  

Kosten  
(met zuidelijke aanlanding) 

Kosten  
(met noordelijke aanlanding) 

Onderscheidende 
elementen 

Lengte kabel [km] 

Alternatief 1 

of 

Alternatief 1A 

€ 565 miljoen € 569 miljoen 68,1 km 

Alternatief 2 € 565 miljoen € 563 miljoen 66,7 km 

Alternatief 3 € 563 miljoen € 559 miljoen 64,3 km 

Alternatief 4 € 566 miljoen € 562 miljoen 66,3 km 
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IEA thema toekomstvastheid 

 Twee vragen:  

 welke ruimte is er voor toekomstige ontwikkelingen 

 Hoe robuust is de keuze indien ontwikkeling van vraag en aanbod anders 
verloopt dan verwacht 

 

 Onder het thema toekomstvastheid wordt gekeken naar: 

 De ontwikkeling van vraag- en aanbod van elektriciteit in de regio 

 De invloed van ontwikkelingen op netbeheer en –strategie 

 Invloed op en van duurzame energie ontwikkelingen in de regio 

 Invloed op toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen 

 

 

 

 



 

 

IEA thema toekomstvastheid 

 Keuze voorkeursalternatief HKN en HKwA:  

• Overheden (provincie, gemeenten en waterschappen) hebben gevraagd de 
energievoorziening toekomstbestendig te maken door voorziene groei vraag en 
verduurzaming industrie 

• Uitbreidingsmogelijkheden transformatorstation aansluiting van een derde 
windpark van 700 MW 

• Hinder beperken door verbinding transformatorstation en 380 kV-station Beverwijk 
van voldoende capaciteit te voorzien om de bovengenoemde toekomstige 
ontwikkelingen te faciliteren 

 

 Verkenning aanlanding netten op zee, overwegingen EZK in drie 
stappen: 

1. Inzetten op zoveel mogelijk benutten bestaande elektriciteitsnet (doelmatig en 
kleinere ruimtelijke impact) 

2. Vervolgens inzetten op het aansluiten in buurt van aan de kust gelegen 
industriële clusters = koppeling aanbod en vraag  

3. Sterk onderscheidende effecten (techniek, milieu en hinder omgeving): 
Wateringen en Vijfhuizen minder kansrijk, Maasvlakte en Beverwijk gelijk, keuze 
Maasvlakte gebruiken voor IJmuiden Ver 

 

 

 

 



 

 

IEA thema toekomstvastheid 

 Wind op zee na 2030 (klimaatakkoord, Noordzeeakkoord) 

• Forse groei elektriciteitsvraag 

• Grote industrieclusters waaronder Noordzeekanaal: grote kansen elektrificatie en groene 
waterstof 

• Windparken na 2030 ten noord(westen) van IJmuiden Ver en Ten noorden van de 
Waddeneilanden  

• Aansluiting (mogelijk deels) op niet-conventionele wijze 

 

 Systeemstudie energie-infrastructuur Noord-Holland 

• Noord-Holland importeert meer dan het exporteert 

• In vier bekeken scenario’s groeit elektriciteitsvraag zeker tot 2050 

• Aandeel energievraag industrie in Noord-Holland voor regio IJmond nu 
60% in 2050 80%, door: 

o Carbon capture 

o Groei industrie 

o Substantiële toename vraag waterstof 

 

 

 

 



IEA thema toekomstvastheid 

Ruimtelijke ontwikkelingen van invloed 

 

 

 

 

 

 

Nr. Ontwikkeling Invloed op 

tracéalternatieven 

1 Verdieping en verbreding IJgeul Zee: 1 en 2 

2 Vergroten zwaaikom  Zee: 1 en 2? 

3 Nieuw ankergebied ten noorden windpark Luchterduinen Zee 1a, überhaupt 

invloed?  

4 Datakabels ten zuiden IJgeul Zee: 1 en 1a 

5 Ontwikkelen resterende deel windenergiegebied 

Hollandse Kust (noord) 

Zee: 3, 4 en 4a 

6 De zandwinstrategie voor de bescherming van de 

Nederlandse kust 

Zee: 2 en 3 (en 4?) 

7 Ruimtelijke ontwikkelingen t.b.v. verduurzamen productie 

Tata Steel (HIsarna) 

Land: 1a 



Werksessie op land deel 2: integraal 
per alternatief 
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Alternatief 1/1A 



 

 

Alternatief 2 



 

 

Alternatief 3 



 

 

Alternatief 4 



Mogelijkheid optimalisaties 
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1. Wisselen tussen werkterreinen 
2. Mofput 1 overslaan en tracé 

langs rand Tata Steel 
3. Alternatieven parkeerterrein 

Meeuwenweg 



Hoe verder? 
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• Presentaties worden gedeeld 

• Mogelijkheid om te reageren en input te leveren tot 4 december 

• Begin februari publicatie van integrale effectenanalyse 

 

 


