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Agenda en inleiding 
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› 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  

– Op zee en op land 

– 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 



6 

 



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) 

• +/- 75 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 routes op zee kunnen 
zowel noordelijk als zuidelijk 
van Wijk aan Zee aanlanden 

 

 

 



Werksessie op zee 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 zee 
 

 

 

  Thema vooral van invloed op andere functies en aanlegtechniek 

 Dynamiek zeebodem: meer dan de helft lengte (1, 1a en 1b en 
2) – ongeveer een derde lengte (3, 3a, 4 en 4a) tracé loopt door 
dynamische zeebodem 

 Aanwezigheid slibrijke afzettingen en veen beperkt van invloed 
(kabel ligt ondieper dan stoorlagen) 

 Dynamiek strand en vooroever: uitbouw kustlijn (1, 1a en 1b, 2, 
3 en 3a) en stabiele kustlijn (4 en 4a). Weinig suppleties 

 

 

 

 

Bodem en Water op zee 

 Dynamiek van de zeebodem 

 Aanwezigheid van slibrijke 

afzettingen en veen 

 Dynamiek van het strand en 

vooroever en intensiteit 

zandsuppleties 

 Aanwezigheid bodemvormen 

 Aanwezigheid van slibrijke afzettingen en veen 

 Dynamiek van het strand en vooroever en intensiteit 

(aantal) zandsuppleties 

Kwantitatief en 

kwalitatief 



 

 

 

 

IEA thema milieu – Natuur zee 

 

 

 

 

 Geen verschillen tussen alternatieven 

 Criteria: 

• Natura 2000-gebieden (0/-): afstand (>16 km) tijdelijk en beperkt 
effect 

• Wnb-soorten negatief (-) door het tijdelijke boven- en 
onderwatergeluid en het permanent aanwezige magnetisch veld 

• KRM negatief (-) door permanent aanwezige magnetisch veld, 
Overige subcriteria (habitataantasting, verstoring en vertroebeling) 
kleinschalige of tijdelijke negatieve effecten, de effecten versterken 
elkaar niet 

• KRW licht negatief (-) kleinschalige of tijdelijke negatieve effecten 
(habitataantasting, onderwatergeluid en vertroebeling) 

 

 

 

 

Natuur op zee 

 Invloed op Natura 2000-gebieden 

 Invloed op KRM-criteria (Kaderrichtlijn 

Mariene Strategie) 

 Invloed op KRW-criteria (Kaderrichtlijn 

Water) 

 Invloed op beschermde soorten 

 Habitataantasting (areaal en kwaliteit) 

 Verstoring boven en onder water (o.a. onderwatergeluid)  

 Verzuring en vermesting 

 Vertroebeling en sedimentatie 

 Elektromagnetische velden (magneetvelden) 

Kwantitatief en 

kwalitatief 



 

 

 

 

IEA thema milieu – Archeologie 

zee 
 

 

 

 

Archeologie 

 Bekende archeologische waarden 

 Verwachte archeologische waarden 

 Aantasting bekende archeologische waarden 

 Aantasting verwachte archeologische waarden 
Kwantitatief en 

kwalitatief 

 Alt 1, 1a en 1b: bekende waarden (0/-) zes tot negen scheepswrakken 
van mogelijk archeologische waarde. Verwachte waarden (-): kans op 
bereiken archeologisch relevante lagen (het pleistocene landschap) met 
mogelijk aanwezige archeologische resten plus kans aantasting 
onbekende scheeps- en vliegtuigwrakken plus ruimtebeslag 5.300 - 
6.300 ha, zone met een (middel)hoge verwachting 

 Alt 2: bekende waarden (0/-) tot (-) negen tot dertien (-) 
scheepswrakken van mogelijk archeologische waarde. Verwachte 
waarden (-): ruimtebeslag 4.000 ha zone met een (middel)hoge 
verwachting 

 Alt 3 en 3a: bekende waarden (0/-) zes scheepswrakken van mogelijk 
archeologische waarde. Verwachte waarden (-): ruimtebeslag 4.300-
4.400 ha zone met een (middel)hoge verwachting 

 Alt 4 en 4a: bekende waarden (0/-) resp. zes en acht scheepswrakken 
van mogelijk archeologische waarde. Verwachte waarden (-): 
ruimtebeslag 4.800 ha (4) en 4.400 ha (4a) zone met een (middel)hoge 
verwachting 

 

 

 

 



 

 

 

 

IEA thema milieu – Ruimtegebruik 

en overige gebruiksfuncties zee 
 

 

 

 

 Veiligheidszone munitiestortgebied 

 Baggerstortgebied 

 Scheepvaart: IJ-geul en special area’s  

 Vergunde & prioritaire zandwingebieden  

 Kabels en leidingen: kruisingen en 
parallelligging, niet onderscheidend 

 Windenergiegebied 

 Mijnbouw: platform, gasvelden, 
boorgaten 

 NGE: risicogebieden NGE, niet 
onderscheidend 

 Beperkt effect aanleg op visserij en 
aquacultuur  

 Beperkt effect aanleg op recreatie en 
toerisme 
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IEA thema milieu – Ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties zee 



 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Alternatief 1 

 

 

 

 

Exploitatiefase: 

           Scheepvaart (Kustwacht,  

           Loodswezen, PoA/ CNB)  

• schade door noodankeren, 
verstoring scheepvaart bij 
onderhoud 

            

           Platform en leidingen in  

           separatiezone (Tulip Oil) 

 

Variant 1A ipv 1 

             Gebruik van de corridor kabels            

             en leidingen (RWS) 

  

Blik op de toekomst:  

• Verdieping en/of verbreding IJgeul (nog niet 
voorzien) en vergroten zwaaikom (realistischer)  

• Plannen voor nieuwe datakabels ten zuiden van 
de IJgeul 

• Mogelijk nieuw platform (Tulip Oil) 

Algemene kenmerken 

Parallel aan IJgeul,  

meeste kruisingen scheepvaartroutes/IJgeul,  

nabij zwaaikom en stortgebied, 

gebruik van corridor k&l (1A)  

 Aanlegfase: 

      Scheepvaart (Kustwacht, Loodswezen,                                   

      PoA/CNB) 

•   hinder tijdens werkzaamheden 

•   veiligheid: vergrote aanvaringskans 

 Bij voorkeur geen kruising van de IJgeul 
(Loodswezen, PoA). Als het niet anders kan, dan 
i.i.g. niet bij ankergebied en bij zwaaikom, evt. 
wel bij baggerstortgebied. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Alternatief 2 2 

 

 

 

 

 

 

Algemene kenmerken 

In separatiezone en   

uitgaande baan VSS,  

prioritair zandwingebied 

 

Aanlegfase: 

      Scheepvaart (Kustwacht, Loodswezen,    

      PoA/CNB)  

      Zorg:  

• grootste hinder tijdens werkzaamheden 
en surveys  

• veiligheid: vergrote aanvaringskans 

 

  

 

 

 

Blik op de toekomst:  

• Verdieping en/of verbreding IJgeul (nog 
niet voorzien)  

• Mogelijk nieuw platform (Tulip Oil) 

 

 

 

Exploitatiefase: 

            Scheepvaart (Kustwacht, Loodswezen,  

               PoA)  

• schade door noodankeren, 
verstoring scheepvaart bij 
onderhoud 

 

           Prioritair zandwingebied (RWS)en 
 commercieel zandwingebied (La 
 Mer) 

 

            Platform en leidingen in separatiezone  

               (Tulip Oil) 



 

 

 

 

Alternatief 3 

 

 

 

 

 

 

Algemene kenmerken 

Kruisingen scheepvaart,  

prioritair zandwingebied (3) 

potentieel zandwindgebied (3A) 

 

Aanlegfase: 

- 

 

Exploitatiefase: 

          Commerciële zandwinning, 

          tenzij het 3A wordt, dan  

 

          Prioritaire zandwinning (RWS) 

 

          Zorg: voldoende ruimte voor noodankeren rond ankergebied? (Kustwacht)  

 

          Kortste route in principe minste hinder (Vissersbond)  

            

Blik op de toekomst: 

• Belemmering toekomstig 
windgebied? 
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Algemene kenmerken 

Kruisingen scheepvaart,  

toekomstig windgebied 

 

Aanlegfase: 

         Vanuit scheepvaart: zo noordelijk mogelijk i.v.m.  

         veiligheid (Kustwacht, Loodswezen, PoA/CNB)  

 

Exploitatiefase: 

         Potentieel zandwingebied voor kustsuppletie (RWS)  

         (4A gunstiger i.v.m. bundeling bestaande k&l) 

 

         Bundeling met bestaande kabels en leidingen (visserij) 

          

         Vanuit scheepvaart geldt: zo noordelijk mogelijk   

          (Kustwacht, Loodswezen, PoA/CNB)  

• meest gunstige alternatief wat betreft veiligheid  

      noodankeren en verstoring scheepvaart bij onderhoud 

• efficiënt ruimtegebruik Noordzee 

 

Alternatief 4 

Blik op de toekomst: 

• Belemmering toekomstig 
windgebied? 
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• Haalbaarheidsstudie voor de installatie 

 
• “Bury and forget” 

 
• Aanvullende onderzoeken: 
 1.  Multicriteria analyse techniek 
 2.  Risk Based Burial Depth studie (RBBD) 
 3.  Baggervolumes o.b.v. het huidige bodemprofiel op de route 
 4.  Desk top studie Niet Gesprongen Explosieven (UXO)   
  

 
Alle tracés zijn haalbaar met de bekende/ huidige technieken  

 
 
 
 

IEA thema techniek 



Gekwantificeerde verschillen 

 

 

Gekwantificeerde verschillen hoofdtracés    

  Alt.1 Alt. 2 Alt. 3  Alt. 4 

Lengte tracé (totaal) [km] 
                                                                             

65,4  

                                                                                   

64,2  

                                                                                   

61,8  

                                                                                   

63,9  

Aantal kruisingen met bestaande 

actieve infrastructuur 

                                                                                    

7  

                                                                                       

5  

                                                                                      

11  

                                                                                      

10  

Aantal kruisingen met bestaande 

verlaten infrastructuur 

                                                                                       

2  

                                                                                       

2  

                                                                                       

2 

                                                                                       

2  

Baggervolume zandgolven [m³] 3.450.000 2.870.000 2.070.000 2.370.000 



 
 
 
 
 
 
Niet Gesprongen Explosieven (UXO) 



Wrakken, obstakels en NGE’s 

NCN database: Rapporteringen, Scans, Wrakkenregister 
 

 
NGE’s waarschijnlijk niet alleen 
in de dumpzone 
 
Twee wrakken clusters: 
1) zuidelijke aanlanding  
2) ten zuiden van OWEZ  
    (route 3 en 4) 

 



Interactie met vaarwegen – RBBD 



Interactie met vaarwegen – RBBD 
1. De scheepsbewegingen zijn gebaseerd op analyse van 2 jaar AIS data. 
2. De kruisingsfrequenties per 100 m segment.  
3. ‘incidentfrequenties’: parallel en ankergebieden.  



Zandgolven 



Begraafdiepte en zandgolven 



Overige technische bevindingen 

 Alt.1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 

Technische complexiteit aanleg 

OOS kabels 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. Gedeeltelijk direct 

over het traject van 

een OOS kabel. 

Exacte locatie is 

onbekend.  

Platform Q15  
Route dicht langs 

platform Q15 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Beheer en onderhoud 

bereikbaarheid 

Vaargeulen, 

ankergebieden en het 

Q15 platform 

Vaargeulen en 

ankergebieden 

n.v.t. n.v.t. 

Toekomstvastheid 

verbreding/ 

verdieping 

aanlooproutes 

IJmuiden 

Parrallel aan vaargeul 

en doorkruisen 

diepwater route 

 

Parrallel aan vaargeul 

en doorkruisen 

diepwater route 

n.v.t n.v.t. 



Kosten hoofd tracés  
 

Onderscheidende elementen in de kosten: 

 Lengte van de kabels 

 Baggervolumes 

 Verwijderen van NGE’s en obstakels 

 Begraafdieptes 

 Kostencompensatie zandwinning 

 

De verschillen tussen de landtracés blijken niet onderscheidend te zijn.  
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Kostenoverzicht Alternatieven  
Kosten  

(met zuidelijke 

aanlanding) 

Kosten  
(met noordelijke 

aanlanding) 

Onderscheidende elementen 

Lengte offshore 

kabel [km] 
overige 

Alt. 1 € 565 miljoen € 569 miljoen 65,4 km 
 Diepste begraafdiepte (RBBD) 

 Hoge baggervolumes 

Alt. 2 € 565 miljoen € 563 miljoen 64,3 km 

 Diepere begraafdiepte 

 Hogere kans op aanwezigheid 

niet gesprongen explosieven op 

zee 

 Hoge baggervolumes 

Alt. 3 € 563 miljoen € 559 miljoen 61,8 km 

 Zeer hoge kans op aanwezigheid 

NGE’s op zee 

 Kosten voor compensatie 

zandwinning 

Alt. 4 € 566 miljoen € 562 miljoen 63,9 km 
 Kosten voor compensatie 

zandwinning 
38 



Kostenoverzicht varianten 

Kosten  

(met 

zuidelijke 

aanlanding) 

Kosten  

(met 

noordelijke 

aanlanding) 

Onderscheidende elementen (t.o.v. primaire 
tracé) 

Lengte offshore 

kabel [km] 
Overige 

Variant 

1A 

€ 580 miljoen 

(+15) 

€ 584 miljoen 

(+15) 

+ 3,7 km 

 

• Additioneel stuk met hoge 

begraafdiepte 

Variant 

1B 

€ 572 miljoen 

(+7) 

€ 570 miljoen 

(+1) 
+2,5 km 

• Diepere begraafdiepte 

• Hogere baggervolumes 

Variant 

3A 

€ 569 miljoen 

(+6) 

€ 565 miljoen 

(+6) 
+1,7 km  

Variant 

4A 

€ 564 miljoen 

(-2) 

€ 560 miljoen 

(-2) 
+1,0 km 

• Meer kruisingen 

• Minder compensatie voor 

zandwinning 
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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 van de industrie in Noord-Holland in 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 zee deel 2: 
integraal per alternatief 
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Tracéalternatief 1, 1a en 1b 



 

 

Tracéalternatief 2 



 

 

Tracéalternatief 3 en 3a 



 

 

Tracéalternatief 4 en 4a 



Werksessie op zee: optimalisatie 

49 
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• 1A is duurder vanwege 
langere lengte 

 

• Om kosten te beperken 
bovenin de corridor 
kabels en leidingen 
gaan liggen 

 

• Wel in 
scheepvaartroute  



Hoe verder? 

51 

• Presentaties worden gedeeld 

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

• Begin februari publicatie van integrale effectenanalyse 

 

 


