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Diele (Duitsland)

Niederrhein (Duitsland)

Rommerskirchen (Duitsland)
Siersdorf (Duitsland)

Gronau (Duitsland)

Van Eyck (België)
Zandvliet (België)

NorNed (Noorwegen)

COBRAcable (Denemarken)

BritNed (Groot-Brittannië)

Hollandse Kust (noord) Alpha

Hollandse Kust (zuid) Alpha
Hollandse Kust (zuid) Beta

Borssele Beta
Borssele Alpha

Zwolle

Hengelo

Dodewaard

Maasbracht

Geertruidenberg

Borssele

Maasvlakte

Westerlee
Bleiswijk

Beverwijk

DiemenVijfhuizen

Eemshaven

Meeden

Ens

Arnhem

99,99%
leveringszekerheid

Meeden

380 kV-verbinding/station/transformator op steel

380 kV-verbinding/station project

380 kV-interconnector

380 kV-interconnector project

220 kV-verbinding/station/transformator op steel

220 kV interconnectoren

150 kV-verbinding/station/transformator op steel

110 kV-verbinding/station/transformator op steel

110 kV-verbinding project

Onshore DC-verbinding project

Zee interconnector

Zee interconnector project

Offshore verbinding

Offshore verbinding project

Offshore converterstation/station

TenneT hoofdkantoor

TenneT kantoor

Productie eenheid

Naam station

Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

31 december 2018

TenneT beheert het hoogspanningsnet op land 
en op zee in Nederland en grote delen van 
Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 
110.000 Volt (110 kV) en hoger.

Transitie naar een duurzame energievoorziening 
Als netbeheerder op zee kan TenneT haar ambitie waarmaken 

om de transitie naar het aansluiten en transporteren van meer 

duurzame energie via het net te faciliteren.

TenneT

TransmissionIn-feed

Duurzame op-
wek 

Elektriciteits-
centrales

Regionale  
netbeheerders 

Consumenten

Export  
van stroom 

Grote industrieImport  
van stroom

Ruim 23.000 km hoogspanningsverbindingen



Participatie 
Uw inbreng is van harte welkom!

•	 	We	nodigen	u	van	harte	uit	om	mee	te	
denken	over	dit	project

•	 	We	willen	de	omgeving,	u	en	uw	
belangen	graag	goed	leren	kennen

•	 	Dit	draagt	bij	aan	zorgvuldige	
afwegingen	en	een	betere	inpassing	van	
de	hoogspanningsverbinding	en	het	
converterstation	in	de	omgeving

Participatie rondom de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
•	 	We	zijn	benieuwd	naar	uw	ideeën	voor	
tracéopties	en	aandachtspunten	voor	
het	onderzoek	

•	 	Belanghebbenden,	zoals	omwonenden,	
grondeigenaren,	belangenorganisaties,	
bedrijven	en	overheden	betrekken	we	
daarom	via:

	 -	 	Inloop-/informatieavonden
	 -	 	Communicatiemiddelen,	zoals	

nieuwsbrieven,	websites,	advertenties
	 -	 	Werksessies	
	 -	 	Persoonlijk	contact	en/of	overleg
	 -	 	Formele	inspraak
•	 	Dit	staat	ook	in	het	participatieplan	dat	
we	iedere	projectfase	actualiseren



Windenergie op zee 2030 
routekaart

Ten Noorden van  
de  Waddeneilanden

IJmuiden Ver

Hollandse Kust
(noordwest)

Hollandse Kust
(west)

Hollandse Kust
(zuidwest)

Hollandse Kust
(zuid)

North Hinder

Borssele

Hollandse Kust
(noord)

Legenda

12 mijl-zone

Windenergiegebieden Noordzee

  Bestaande windparken

  Windenergiegebieden routekaart 2023

  Windenergiegebieden routekaart 2030

  Overige aangewezen windenergiegebieden



Verkenning aanlanding  
netten op zee 2030 

Routekaart windenergie op zee 2030 (7 GW)
•   Verkenning uitgevoerd in 2018 door het Rijk en TenneT
•   Voorbereiding op procedures aansluiting windparken op 

hoogspanningsnet op land

Windenergiegebied IJmuiden Ver (4 GW)
 Aansluiting op bestaande 380 kV hoogspanningsstations
•   Net op zee IJmuiden Ver Alpha:  

Rilland, Borssele of Geertruidenberg
•   Net op zee IJmuiden Ver Beta:  

Maasvlakte of Simonshaven

Kansrijke tracés en aanlandlocaties
•   Gebaseerd op effecten op milieu en omgeving, 

techniek, kosten en toekomstvastheid
•   Tot stand gekomen in samenwerking met een aantal 

omgevingspartijen
•   Positief advies Commissie voor de milieueffectrapportage



Planning & procedure  
Net op zee IJmuiden Ver Beta

Ministerie Economische Zaken en Klimaat (EZK)
•   Is bevoegd gezag en coördineert de besluitvorming
•   Besluit samen met het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over kabeltracé, 
locatie converterstation en platform

•   Zorgt samen met BZK voor de ruimtelijke inpassing 
(Inpassingsplan)

Januari - augustus 2019 
•  Voorbereidingsfase
•   Ter inzage legging concept Notitie Reikwijdte  

en Detailniveau (vanaf eind augustus volgens  
de huidige planning)

September 2019 - november 2020 
Opstellen milieueffectrapport en integrale 
effectanalyse (o.a. milieu, nettechniek, kosten, 
toekomstvastheid) tbv keuze voorkeursalternatief

Eind 2020 
Keuze voorkeursalternatief

Najaar 2021 
Ter inzage legging ontwerp besluiten 
(Rijkinpassingsplan en vergunningen)

Voorjaar 2022 
Ter inzage legging definitieve besluiten

2022 - 2023 
Onherroepelijke besluiten

Vanaf 2024 
Start bouwfase

2029 
Inbedrijfname Net op Zee IJmuiden Ver Beta



Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft o.a.
•	 Nut	en	noodzaak	van	het	project
•	Welke	alternatieven	we	gaan	onderzoeken:
	 -	 Routes	voor	de	verbindingen	(zee	en	land)
	 -	 Locaties	voor	het	converterstation
	 -	 Aansluitlocaties	op	het	380	KV	hoogspanningsstation
•	 	Punten	waaraan	we	in	het	onderzoek	aandacht	gaan	
besteden	(bijvoorbeeld	milieu-	en	omgevingsaspecten)

Ter inzage legging en mogelijkheid inspraak
•	 	De	concept	Notitie	Reikwijdte	en	Detailniveau	ligt		
6	weken	ter	inzage

•	 	Volgens	huidige	planning	van	29	augustus	t/m		
10	oktober	2019

•	 	Gedurende	deze	periode	kunt	u	een	inspraakreactie	
indienen	

•	 	Communicatie	naar	omgeving	vindt	voorafgaand	plaats



inter array-kabels (AC)

offshore windpark landelijk  
transportnet

  66 kV-kabels (AC)

  525 kV-kabels (DC)

  380 kV-kabels (AC)

zeekabels (DC)

landkabels (DC)/kabels (AC)

hoogspanningsnet

Net op zee IJmuiden Ver Beta

hoogspannings- 
station

converter- 
station

AC  DC DC  AC

converterstation  
op zee (2GW)

Netconcept 
Net op zee IJmuiden Ver Beta



Impressie 
converterstation op zee



Impressie 
converterstation op land

•   Converterstation voor Net op zee IJmuiden Ver Beta
•   Oppervlakte 5,5 hectare en tijdelijk 2 hectare tijdens de bouw
•   De hoogte van de hallen is maximaal 25 meter



Ruimtebeslag 
ondergrondse kabels 

•   DC-kabel van 2 GW = innovatief concept
•   Kabelconfiguratie in ontwikkeling
•   Aanleg kabels 

•  Op zee: binnen een zone van 100 meter (indicatief) 
•  Op land: binnen een zone variërend van 6 tot 15 meter (indicatief)

•   Aanlegmethode 
•  Uitgangspunt is open ontgraving (graven sleuf) 
•  Boringen alleen als het niet anders kan (maatwerk)

Gebundelde 
kabelconfiguratie

Ongebundelde kabelconfiguratie



Zoekrichtingen tracéopties 
Net op Zee IJmuiden Ver Beta 

Hoogspanningsstation
Maasvlakte

Legenda

Zoekrichting tracéopties Maasvlakte (IJV Beta)

Zoekrichting tracéopties Simonshaven (IJV Beta)

Zoekrichting tracéopties Geertruidenberg (IJV Alpha)

Indicatief zoekgebied converterstation

Bestaande 150 kV-hoogspanningsverbinding

Bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding

Hoogspanningsstation
Simonshaven



Zoekrichtingen tracéopties 
Haringvliet en Simonshaven

Legenda

Zoekrichting tracéopties Simonshaven (IJV Beta)

Zoekrichting tracéopties Geertruidenberg (IJV Alpha)

Indicatief zoekgebied converterstation

Bestaande 150 kV-hoogspanningsverbinding

Bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding

Hoogspanningsstation
Simonshaven



Impressie aanleg
Open ontgraving
(voorbeeld van landtracé met meer kabels!)

Boring

Kabel aan land brengen


