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Opening 
1. Opening, toelichting agenda en verslag 

2. Wat ging aan HKwB vooraf: trechtering HKN/HKwA en VANOZ 

3. Relatie verschillende procedures 

4. Beoordelingskader 

5. Techniek 

6. Alternatieven 

7. Participatie en planning 

8. Afsluiting 
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WAT IS ER AL GEBEURD? 



© Arcadis 2016 

Proces 
trechtering 

VANOZ en alternatievenonderzoek MER HKN en HKwA 

Bepalen alternatieven & opstellen 
beoordelingskader alternatieven 

Uitwerken & beoordelen 
(milieu)effecten drie alternatieven 

Integrale effecten analyse: 
vergelijking alternatieven op 

milieu, techniek, kosten, 
toekomstvastheid en 

omgeving 

Raadpleging en 
keuze VKA 

PB & milieu-
beoordeling 

VKA 

Inpassingsplan & 

uitvoeringsbesluiten 

NRD 

MER fase 1 

MER fase 2 

VKA-keuze 

m.e.r. NOZ HKwB 
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Verkenning aanlanding netten op zee 
Trechtering voor HKwB 

• Hoogspanningsstations binnen 100 km van Hollandse Kust (west Beta): Beverwijk, 
Oostzaan, Diemen, Bleiswijk, Krimpen a/d IJssel, Hoek van Holland, Wateringen, 
Simonshaven, Maasvlakte, Westerlee, Vijfhuizen en Breukelen-Kortrijk 

• Onderzoek stap 1 (grove zeef) naar Beverwijk, Wateringen, Maasvlakte en Vijfhuizen 
naar verschillende tracéopties aan de hand van een beoordelingskader (milieu, 
techniek, kosten, omgeving en toekomstvastheid) 
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Verkenning aanlanding netten op zee 

• Tracéoptie naar Beverwijk en naar Maasvlakte zijn het meest kansrijk 

• Overweging EZK op basis van: 

- Allereerst wordt ingezet op het zoveel mogelijk benutten van het bestaande elektriciteitsnet. Het 
benutten van bestaande infrastructuur is doelmatiger dan het aanleggen van nieuwe infrastructuur en 
leidt bovendien tot een kleinere ruimtelijke impact; 

- Vervolgens wordt waar mogelijk ingezet op het aansluiten in de buurt van de aan de kust gelegen 
industriële clusters. Zo wordt aanbod en vraag aan elkaar gekoppeld; 

- Als derde is gekeken naar sterk onderscheidende effecten, met name rond techniek, milieu en het 
voorkomen van hinder voor de omgeving. 

• Overweging: Hoewel Maasvlakte op milieu, techniek en omgeving ongeveer 
gelijk wordt beoordeeld als Beverwijk, geeft het Ministerie de voorkeur aan 
Beverwijk zodat Maasvlakte "vrij gehouden" wordt voor aansluiting van IJmuiden 
Ver. Alleen de tracéopties naar Beverwijk worden dus verder uitgewerkt. 

• Stap 2 (nadere effectbepaling) geeft aandachtspunten voor aansluiting op 
Beverwijk die meegenomen worden naar volgende fase van RCR 
(rijkscoördinatieregeling) en m.e.r. 
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Alternatievenonderzoek HKN/HKwA 
• Start onderzoek aansluiting op hoogspanningsstation Beverwijk of Vijfhuizen 

• Oostzaan (verder weg en onvoldoende capaciteit), Oterleek (geen 380 kV-station), 
Wateringen (verder weg) geen optie 

• Technisch uitgangspunt = transformatorstation in nabijheid 380 kV-station 

• Onderzoek naar zeven tracéalternatieven (getrechterd naar vier) en naar negen 
locaties voor het transformatorstation 

• Voor locaties in de stelling van Amsterdam is daarnaast een Heritage Impact 
Assessment gedaan: negatieve tot zeer negatieve effecten 

• Keuze voor tracéalternatief 3 met transformatorstation Zeestraat is combinatie 
van: 

• Milieueffecten tracéalternatief 

• Milieueffecten op locatie transformatorstation (o.a. door de ligging op een 
bedrijventerrein) 

• Toekomstvastheid 

• Voor HKwB wordt aangesloten bij bovenstaande analyse 
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Relatie procedures 

Voorkeur bewoners voor 1 procedure: is combinatie HKN/HKwA met HKwB 
mogelijk?  

• In 2017 vanwege integrale benadering en synergie combinatie HKN/HKwA 

• Verder combineren met HKwB zou betekenen stopzetten procedure 
HKN/HKwA; in april/mei definitieve besluiten en eind dit jaar tender voor 
kavel HKN/HKwA 

• Dan 1400MW windenergie 2-3 jaar in vertraging: afspraken uit 
Energieakkoord worden daarmee niet nagekomen 

• Bovendien streep door planmatige uitrol van windparken op zee: realisatie 
onder druk en vertrouwen ontwikkelaars  

Geen combinatie procedures, maar wel synergie zoeken. In gezamenlijkheid 
communiceren over de beide projecten, relatie/samenhang tussen projecten 
aangeven. 
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Beoordelingskader MER (milieueffecten) 
Aspect Beoordelingscriteria Aard methode 

Bodem en Water op land*   

• Bodem 

• Grondwater 

• Oppervlaktewater 

 

• Verandering bodemsamenstelling 

• Zetting 

• Grondwaterkwaliteit 

• Verlaging grondwaterstand 

• Oppervlaktewaterkwaliteit 

Kwantitatief en 

kwalitatief 

Natuur op land   

• Invloed op Natura 2000-gebieden 

 
• Invloed op overige beschermde 

gebieden, zoals NNN en 
weidevogelgebieden 

• 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 

Landschap en cultuurhistorie**   

• Invloed op landschap en 
cultuurhistorie 

• Tracéniveau: invloed op het landschappelijk 
hoofdpatroon 

• Lijnniveau: invloed op de gebiedskarakteristiek 
en samenhang tussen specifieke elementen en 
hun context op lijnniveau 

• Elementniveau: invloed samenhang tussen 
specifieke elementen en hun context 

Kwalitatief 

Archeologie   

• Bekende archeologische waarden 

• Verwachte archeologische waarden 

• Aantasting bekende archeologische waarden 

• Aantasting verwachte archeologische waarden 

Kwalitatief en 

kwantitatief 
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Beoordelingskader MER (milieueffecten) 
Aspect Beoordelingscriteria Aard methode 

Leefomgeving, ruimtegebruik en overige 

gebruiksfuncties 
  

• Olie- en gaswinning  

• Primaire waterkering (land) 

• Niet gesprongen explosieven ( NGE) 

• Kabels en leidingen  

 

 

•  

•  

• Ruimtelijke functies op land en hinder voor 

leefomgeving 

 

 

 

• Recreatie en toerisme 

 

 

• Geluid (trafostation) 

• Doorkruising van exploratie- en winningsgebieden  

• Kruisingen met primaire waterkeringen 

• Doorkruising gebieden met mogelijke aanwezigheid NGE 

• Kruisingen met bestaande kabels en leidingen waar de 

grootste veiligheidsrisico’s of de grootste complexiteit aan 

verbonden zijn. Afstand tot in gebruik zijnde kabels en 

leidingen, alsmede de totale afstand waarin het 

tracéalternatief hieraan parallel loopt 

• Mogelijke conflicten door doorkruising van andere functies 

als secundaire waterkeringen, bos, natuur, landbouw en 

woonkernen. Daarnaast zijn het aantal verblijfsobjecten 

binnen de totale werkstrook belangrijk in verband met 

(geluid)hinder door werkzaamheden tijdens de aanleg 

• Afstand en doorkruising huidige recreatievaartroutes (zee), 

doorkruising strand (aanlanding) en toeristische gebieden 

(land) en hinder door werkzaamheden tijdens de aanleg 

• Toets aan zonebeheermodel en Vercammen-curve 

Kwalitatief en 

kwantitatief  
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Beoordelingskader MER 

Aspecten die betrekking hebben op gezondheid (vallen onder 
leefomgevingskwaliteit). Voor het project wordt getoetst voor: 

• Geluid: het transformatorstation wordt getoetst aan het zonebeheermodel 

- Maatregelen voor het gehele station HKN/HKWa en HKWb worden meegenomen 

• Laagfrequent geluid: geen specifieke eigen regelgeving: wel toetsing aan richtlijn 
Vercammen-curve en NSG richtlijn 

- RIVM beoordeelt invloed WHO-adviezen en wetenschappelijke inzichten op wet- en regelgeving, 
RIVM wordt betrokken 

• EM-velden: er wordt getoetst aan 0,4 microTesla  

• Luchtkwaliteit: getoetst wordt aan de luchtkwaliteitseisen Wet Milieubeheer 

• Wil je effecten van alle aanwezige bronnen op de gezondheid in beeld brengen dan moet 

gekeken worden naar de totale bijdrage vanuit de omgeving. TenneT draagt daar minimaal 

aan bij en blijft binnen de wettelijke normen en afgesproken grenswaarden.  
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Manier van beoordelen MER 

• Per aspect: 
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Cumulatie 

Hoe wordt omgegaan met cumulatie? 

• Vergelijking van de effecten van HKWb ten opzichte van de referentiesituatie 

• Er zijn twee mogelijke referentiesituaties, het voorstel is om ze beide in beeld te 
brengen: 

- HKN/HKWa zit in de autonome ontwikkeling (dus HKWb toetsen aan de huidige situatie en 
autonome ontwikkeling) 

- Alle TenneT projecten (HKWb én HKN/HKWa) worden gezamenlijk getoetst aan de 
situatie zonder de drie projecten van TenneT er van uit gaande dat het totale station aan de 
Zeestraat gerealiseerd wordt (dus de referentie waaraan ook HKN/HKWa is getoetst) 

• Deze laatste situatie wordt extra uitgevoerd bovenop de gebruikelijke onderzoekswijze 
die ook door bijvoorbeeld de Commissie MER wordt onderschreven 

• TenneT noch EZK heeft de beschikking over informatie over andere bronnen in de 
omgeving. Geluid wordt uiteindelijk getoetst aan het geluidzonemodel door de 
omgevingsdienst 
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Beoordelingskader integrale effectanalyse 

• Milieu 

• Omgeving 

• Techniek 

• Kosten 

• Toekomstvastheid 
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Voorbeeld tabel 
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Overgangsmof op het strand (huidige methode) 

• Boring vanaf land naar het strand, met de overgangsmof op het strand. 

• Boring is goed haalbaar gezien de lengte en intrede en uittrede punten (beide 
op land). 

• Mantelbuis wordt vanaf zee de boring ingetrokken. 

• De duinen (potentieel thermisch knelpunt) wordt met landkabel gepasseerd. 

• Dit ontwerp is zeker haalbaar (bewezen techniek). 
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Overgangsmof op land 

• Boring vanaf land naar het strand, met de overgangsmof  achter de duinen; 

• Boring is gelijk aan optie 1 en goed haalbaar; 

• De duinen (potentieel thermisch knelpunt) wordt met zeekabel gepasseerd; 

• Technische haalbaarheid dient nog nader onderzocht te worden; 

• Bij aanleg nog steeds werkzaamheden op strand nodig; 

• Kans op reparatiewerkzaamheden op strand zijn kleiner. 
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Land kabel 

Overgangsmof 

Normale mof 
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Overgangsmof in zee 

• Technisch niet betrouwbaar gezien de kwetsbaarheid van landkabels die dan 
in zee komen te liggen en een overgangsmof die nog niet eerder is toegepast 
(technisch niet bewezen); 

• Boring met zeer hoge kosten en een groot risico profiel gezien de lengte en 
een boring naar zee; 

• Complexe reparatie condities, in geval van storing in overgangsmof. 
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ALTERNATIEVEN 
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Tracékaart zoals 

gepresenteerd op 

28 maart. Deze 

wordt aangepast op 

basis van de 

geleverde input. 
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Participatie  
 

Belangrijke uitgangspunten:  

Belangen kennen, samen naar een beter eindresultaat, transparantie, 
helder verhaal (wat doen we en waarom), maatwerk  

 

Hoe? 

• 1-op-1 overleggen en groepsoverleggen/werksessies  

• Informatieavonden 

• Website en nieuwsbrief 

• Zienswijzen/ reacties  
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Planning 2019 
• 22 feb - 4 april: kennisgeving voornemen en participatieplan  

 

 

• April – mei: opstellen concept NRD 

• Juni – juli: concept NRD ter inzage 

 

 

• Q3: definitieve NRD 

• Q3/Q4 2019: opstellen milieueffectrapport 1e fase en integrale 
effecten analyse waarin effecten van alternatieven t.a.v. milieu, 
kosten, omgeving, techniek en toekomstvastheid in kaart worden 
gebracht 

• Q4 2019: publicatie integrale effecten analyse 

 

 

 

 

 

 

Werksessies 

(14 en 28 maart) 

1-op-1 

gesprekken 

Inloopavonden 

(eind juni-begin juli) 

indienen 

zienswijzen 

reactie op  

voornemen en 

participatieplan 

1-op-1 

gesprekken 
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Overall planning HKWb 
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Contact 
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Aansprakelijkheid en auteursrecht TenneT 

Disclaimer 

Deze powerpoint wordt u aangeboden door TenneT TSO B.V. (“TenneT”). De inhoud ervan - alle teksten, 

beelden en geluiden - is beschermd op grond van de auteurswet. Van de inhoud van deze powerpoint 

mag niets worden gekopieerd, tenzij daartoe expliciet door TenneT mogelijkheden worden geboden en 

aan de inhoud mag niets worden veranderd. TenneT zet zich in voor een juiste en actuele 

informatieverstrekking, maar geeft ter zake geen garanties voor juistheid, nauwkeurigheid en 

volledigheid. 

TenneT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit deze powerpoint, 

noch voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van gegevens en informatie op 

deze powerpoint. 



TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, 

TSO) met haar belangrijkste activiteiten in Nederland en Duitsland. Met circa 22.000 

kilometer aan hoogspanningsverbindingen zorgen we voor een betrouwbare en zekere 

elektriciteitsvoorziening aan 41 miljoen eindgebruikers in de markten die we bedienen. 

www.tennet.eu 

Taking power further 


