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• Volg de vluchtroute zoals aangegeven. 

• Gebruik de trap in plaats van de lift. 

• Ga naar het verzamelpunt. 

• Volg de aanwijzingen van de bedrijfshulpverlener. Deze is in 

geval van een ontruiming aanwezig. 

Voor uw en onze veiligheid vragen we uw aandacht 
voor de volgende veiligheidsmaatregelen. 

In geval van een ontruiming van het pand: 

Stay tuned. Safety first! 



Landtracé Simonshaven 29-oktober-2019 

Van harte welkom! 

Programma 

 

20.00 – 20.10 uur  Opening 

20.10 – 20.30 uur  Presentatie project, planning, uitgangspunten &  

   zoekgebied landtracé/converterstation 

20.30 – 21.30 uur  In groepen in gesprek met de kaart op tafel 

21.30 – 21.45 uur  Delen wat er in de groepen besproken en opgehaald is 

21.45 – 22.00 uur  Toelichting vervolg 

22.00 uur  Afsluiting onder genot van een drankje 
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Betrokkenheid omgeving belangrijk 

 

Samen in gesprek over 

• Mogelijke kabelroutes naar hoogspanningsstation  

Simonshaven en mogelijke locaties converterstation 

• Wat  voor u als agrariër belangrijk is 

 

Resultaat 

• Mogelijke verbetering te onderzoeken kabelroutes en locaties converterstation  

• Beter begrijpen van agrarische belangen/bedrijfsvoering 

• Meenemen (negatieve) effecten op agrarische belangen in het onderzoek 

• Zorgvuldig proces en weloverwogen besluit  

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel van vanavond  

http://bereadyforchange.com/workshop-stakeholders-betrekken/
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Net op zee IJmuiden Ver Beta 
Waarom is dit project nodig? 

• Overstap op duurzame energie om 

klimaatverandering tegen te gaan 

• Doelstelling Routekaart 2030: 11 Gigawatt 

opwek aan windenergie op zee in 2030 

• 40% huidige elektriciteitsverbruik in NL 

• Verkenning 2018: onderzoek naar mogelijke 

aansluitlocaties 

 

Het project 

• Aansluiten windenergiegebied IJmuiden Ver 

op land (4 GW) 

• 2 verbindingen van 2 GW: Alpha en Beta 

• Beta: Maasvlakte of Simonshaven 

(voldoende capaciteit) 
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Planning 

30 aug. t/m 10 oktober Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) lag ter inzage 

Eind 2019 Definitieve NRD 

Heden – mei 2020 Uitwerking te onderzoeken tracés en effectenonderzoek:  

MER fase 1 en integrale effecten analyse (IEA) 

Medio 2020 Publiceren MER fase 1 en IEA, iedereen kan reageren 

Eind 2020 Keuze voorkeursalternatief (naar Maasvlakte of 

Simonshaven) 

Eind 2020 – eind 2021 MER fase 2, opstellen ontwerp-inpassingsplan + 

ontwerpbesluiten 

4e kwartaal 2021 Ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten ter inzage 

Medio 2022 Definitief inpassingsplan en besluiten ter inzage 

2022 - 2023 Onherroepelijk inpassingsplan en besluiten 

2024 Start bouwfase 

2029/2030 Ingebruikname windpark en Net op zee IJmuiden Ver Beta 
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Simonshaven is terugvaloptie 
• Maasvlakte en Simonshaven zijn mogelijke aansluitlocaties 

• Besluit bestuurders 2 juli jl.: Simonshaven is een terugvaloptie 

• Simonshaven wordt vanuit een zorgvuldig proces volledig 

onderzocht: er zijn onvoldoende zwaarwegende redenen om 

Simonshaven al af te laten vallen 

• Aansluiting op de Maasvlakte lijkt kansrijker, maar kent ook de 

nodige uitdagingen 

• Eind 2020 kiest minister, na overleg regio, het voorkeursalternatief 
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Scope 

29-

10-

2019 
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Uitgangspunten tracering op land 
• Zo kort mogelijk tracé 

• Waar mogelijk bundelen bestaande kabel- en leidingeninfrastructuur 

• Waar mogelijk aansluiten bij bestaande (weg)infrastructuur 

• Beperken milieueffecten: zoveel mogelijk vermijden Natura2000, NNN, 

gebieden met landschappelijke of cultuurhistorische waarden 

• Zoveel mogelijk vermijden bebouwd gebied 

• Zoveel mogelijk vermijden zettingsgevoelige gebieden  

• Aanleg in open ontgraving, wanneer noodzakelijk een boring 

• Beperken van overlast en schade aan percelen en gewassen, door zoveel 

mogelijk te traceren langs randen van percelen en zoveel mogelijk 

ontwijken van boomgaarden 
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Kabels op land (gelijkspanning/DC) 

Gebundelde aanleg Ongebundelde aanleg 
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Dit betreft een indicatie van het ruimtebeslag. Het definitieve ruimtebeslag is afhankelijk van lokale omstandigheden zoals bijvoorbeeld de 

bodemgesteldheid. 
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Kabels op land (wisselspanning/AC) 
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Dit betreft een indicatie van het ruimtebeslag. Het definitieve ruimtebeslag is afhankelijk van lokale omstandigheden zoals bijvoorbeeld de 

bodemgesteldheid. 
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Zoekgebied Simonshaven 
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In gesprek met de kaart op tafel 
• Toelichting tracés en locaties converterstation 

• Zijn er verbeteringen of andere te onderzoeken tracé-alternatieven? 

• Wat zijn aandachtspunten en effecten op agrarische belangen?  

• Heeft u informatie, (gebieds-)kennis die we moeten weten? 

• Open gesprek, luisteren naar elkaar, brainstormen 

• Input noteren op post it’s  

 

 

 



Landtracé Simonshaven 29-oktober-2019 

Samenvatting van de groepen 
• Wat valt op? 

• Welke ideeën zijn er over de te onderzoeken tracés en locaties 

converterstation? 

• Wat zijn belangrijke aandachtspunten voor agrarische percelen en 

vanuit agrarische belangen? 
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Vervolg 

• U ontvangt het verslag en de presentatie  

• Bespreking met overheden, zoals gemeenten en  

provincie 

• Reactie per e-mail op openstaande punten  

• Verder onderzoek tracéopties en effecten  

• Publicatie Milieueffectrapport (MER) en integrale 

effectenanalyse (IEA) (iedereen kan via internet 

reageren) en inloopavond (juni 2020) 
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Informatie & contact 
Project website 

• www.netopzee.eu/ijmuidenverbeta 

• Digitale nieuwsbrief: aanmeldformulier onder menuknop contact 

 

Procedure website 

• www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/lopende-

projecten/hoogspanning/noz-ijmuiden-ver-beta  

 

Contactpersoon 

• Camiel Masselink, camiel.masselink@tennet.eu, 06-231 201 38 
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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 


