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Onderzoek milieueffecten van tracéalternatief naar Simonshaven 

Het Net op Zee IJmuiden Ver Beta gaat door middel van ondergrondse kabels schone energie 

aan land brengen vanuit het windenergiegebied IJmuiden Ver op de Noordzee naar het 

hoogspanningsstation op de Maasvlakte of het hoogspanningsstation nabij Simonshaven. In 

het bestuurlijk overleg tussen rijk en regio van 10 februari jl. is besloten om het tracéalternatief 

naar Simonshaven vanuit het oogpunt van een zorgvuldig proces verder te onderzoeken op 

milieueffecten in plaats van dit tracéalternatief nu af te laten vallen. 

 
Windenergie van land naar zee 
Wind en zee zijn heel belangrijk voor de overstap van fossiele naar schone energie. In 2030 komt 
40 procent van onze huidige elektriciteitsbehoefte van windturbines op zee. Deze staan onder 
andere in windenergiegebieden als IJmuiden Ver. Om de schone elektriciteit uit 
windenergiegebieden naar het vasteland te krijgen, zijn elektriciteitskabels nodig; eerst onder het 
water door naar de kust en vervolgens onder de grond naar een ‘converterstation’ op land. Zo’n 
station zet de gelijkstroom uit windenergiegebieden om naar de wisselstroom die huishoudens en 
bedrijven gebruiken. De wisselstroom loopt vanuit het converterstation naar een bestaand 
hoogspanningsstation. Vanuit daar gaat de stroom het hoogspanningsnet op, naar gebruikers. Het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoekt samen met TenneT wat de meest 
geschikte locaties en routes zijn om deze elektriciteit bij die gebruikers te krijgen. TenneT legt de 
verbinding aan en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) besluit wat de 
uiteindelijke route wordt. In het project Net op zee IJmuiden Ver wordt onderzoek gedaan naar de 
verbindingen vanuit het windenergiegebied IJmuiden Ver naar mogelijke locaties op de Maasvlakte 
en in de nabijheid van Simonshaven. 
 
Input van de omgeving 
Inwoners, organisaties, bedrijven, grondeigenaren en regionale overheden hebben een belangrijke 
rol in het project. Er zijn diverse werksessies en inloopmomenten geweest. De gemeenten, de 
provincie, het waterschap en het havenbedrijf Rotterdam hebben regelmatig ambtelijk en bestuurlijk 
overleg met het ministerie van EZK en TenneT.  
 

 
Onderzoek naar mogelijkheden om Simonshaven af te laten vallen 
In het bestuurlijk overleg over het Net op Zee IJmuiden Ver Beta tussen rijk en regio van 4 december 
2019 hebben de gemeenten op Voorne Putten, Rotterdam en de provincie Zuid-Holland mede 
namens het Waterschap Hollandse Delta nadrukkelijk verzocht om het tracéalternatief naar 
Simonshaven voor het Net op zee IJmuiden Ver Beta nu af te laten vallen en niet verder te 
onderzoeken.  
Vanwege de grote kansrijkheid van de alternatieven op de Maasvlakte, en nieuwe inzichten die deze 
kansrijkheid verder onderstrepen, heeft het rijk naar aanleiding van dit verzoek onderzocht of het 
alternatief Simonshaven nu al kan afvallen. Er is onderzoek verricht naar juridische risico’s en risico’s 
die er nog zijn voor de alternatieven op de Maasvlakte. Op basis hiervan hebben rijk en regio in het 
bestuurlijk overleg van 10 februari 2020 geconcludeerd dat het vanuit een (juridisch) zorgvuldig proces 
gewenst is om het tracéalternatief naar Simonshaven in het milieueffectenonderzoek mee te nemen.  
 
Medio juni duidelijkheid over milieueffecten Simonshaven en vervolg 
Indien Simonshaven in het milieueffectrapport (MER) veel minder goed scoort dan de alternatieven 
naar de Maasvlakte, wat de verwachting is, kan dit aanleiding zijn om te besluiten Simonshaven niet 
verder mee te nemen. Het alternatief Simonshaven wordt dan niet verder onderzocht in  de integrale 
effectenanalyse (IEA) waarin naast de milieueffecten ook kosten, techniek, omgeving en de 
toekomstvastheid van de verschillende alternatieven in beeld worden gebracht. Simonshaven maakt 
dan geen onderdeel meer uit van de tracéalternatieven waaruit de minister van EZK eind 2020 het 
voorkeursalternatief kiest .  
 



Het MER en de IEA worden medio juni 2020 gepubliceerd. Dan is duidelijk of de milieueffecten 
voldoende aanleiding hebben gegeven om het tracéalternatief naar Simonshaven niet verder mee te 
nemen in het onderzoek. 
 

 
Informatie, vragen of suggesties? 

 Bent u nog niet betrokken bij het project Net op zee IJmuiden Ver Beta en wilt u dat in het 
vervolg wel? Wilt u kennis met ons delen over de omgeving van bovengenoemde locaties en 
routes? En/of wilt u op de hoogte blijven van het project? Dat kan via de websites 
www.netopzee.eu/ijmuidenverbeta en www.bureau-energieprojecten.nl/hoogspanning.  

 Wilt u regelmatig een update over Net op zee IJmuiden Ver Beta? Geeft u zich dan op voor de 
nieuwsbrief van dit project. Dat kan via www.netopzee.eu/ijmuidenverbeta. 
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