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Opening, programma en doel 

Sergej van de Bilt (Arcadis/Pondera) is dagvoorzitter en opent de startbijeenkomst. Het doel en het 
programma van de middag worden toegelicht. De PowerPoint van de middag is als bijlage bij dit verslag 
gevoegd (Bijlage II).  
 
Het Net op zee Nederwiek 3 gaat om een ondergrondse netaansluiting van een 2 GW (Gigawatt) windpark 
op zee op een hoogspanningsstation in Geertruidenberg óf Moerdijk. De focus voor deze startbijeenkomst 
ligt op de Voordelta (monding Haringvliet), de binnenwateren Haringvliet, Hollands Diep en Amer en 
mogelijke aanlandlocaties Geertruidenberg en Moerdijk.  
 
 
Net op zee Nederwiek 3 

Er worden drie presentaties gegeven: 
1. Louisa Crijns (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) licht toe waarom wind op zee belangrijk is 

en wat het net op ze is. Ook licht zij de rolverdeling tussen betrokken partijen toe en de samenhang met 
overige projecten en ontwikkelingen in de regio.  

2. Ilse Konings (TenneT) gaat vervolgens in op het project ‘Net op zee Nederwiek 3’ en legt uit wat er nodig 
is om een net op zee te realiseren.  
• Het net op zee zal óf in Geertruidenberg óf in Moerdijk aansluiten op een 380 kV-station. Bij 

Moerdijk moet het 380 kV-station nog gebouwd worden. Voor het project is een nieuw 
converterstation nodig met een ruimtebeslag van max. 5,5 ha. Bij voorkeur wordt het 
converterstation zo dicht mogelijk bij het 380 kV-station gebouwd.  

• Het tracé door de binnenwateren is eerder onderzocht als mogelijke route voor project ‘Net op zee 
IJmuiden Ver Alpha en Beta’. Voor de deze netaansluitingen zijn andere aanlandlocaties gekozen 
(Borssele en Maasvlakte). De beschikbare informatie uit die onderzoeken moet geüpdatet worden 
voor Nederwiek 3.  

• Mogelijk wordt Moerdijk in VAWOZ 2030-2041 (Verbindingen Aanlanding Wind op Zee 2031-2040) 
aangewezen als potentiële aanlandlocatie voor 2 of 4 GW extra windenergie. In de onderzoeken van 
Nederwiek 3 wordt hier rekening mee gehouden. In de onderzoeken gaat TenneT uit van drie 2 GW 
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netaansluitingen. Vanuit netcapaciteit is in Moerdijk ruimte voor de aansluiting van maximaal 6 GW. 
In Geertruidenberg is ruimte voor de aansluiting van maximaal 2 GW.  

 
3. Liesbeth Eshuis (TenneT) licht het participatieproces toe.  
 
Gestelde vragen tijdens de plenaire presentaties 

Gaat het bij een alternatief via de Delta Corridor om een waterstofverbinding of hoogspanningsverbinding?  
Het gaat om een ondergrondse hoogspanningsverbinding (gelijkstroom). Deze komt naast leidingen te 
liggen voor bijvoorbeeld waterstof, CO2, propyleen en LPG. Deze kabels en leidingen komen tezamen in de 
Delta Corridor.  
 
Wordt de nieuwe bovengrondse verbinding tussen Geertruidenberg-Krimpen a/d IJssel of Crayenstein 
meegenomen als onderdeel in deze studie?  
Nee, dat project doorloopt een aparte procedure en is geen onderdeel van Nederwiek 3.  
 
Deelsessies 

We splitsen op in drie deelsessies om aandachtspunten en gebiedskennis op te halen. De opgehaalde 
informatie wordt meegenomen bij de invulling van de concept-NRD. Deze wordt in het voorjaar van 2023 
gepubliceerd.  
1. Deelsessie Voordelta en kruising Haringvlietdam 
2. Deelsessie binnenwateren (Haringvliet, Hollands Diep en Amer) 
3. Deelsessie aanlanding en converterstationlocaties 

1. Voordelta en kruising Haringvlietdam 
 
Voordelta 
• De Voordelta is hoogdynamisch gebied. Er is sprake van verzanding. Hierdoor zijn er in dit gebied 

continu drie baggerschepen actief. Dit is een combinatie van commerciële zandwinning en onderhoud 
om de vaargeul bevaarbaar te houden. Ongeveer zes keer per jaar wordt aanvullend gebaggerd, ter 
verdieping/verbreding van de vaargeul. De vaargeul wordt op 100 meter breedte gehouden, maar is 
meestal rond de 80 meter breed. De gegarandeerde doorvaardiepte is 5,7 meter. 

• Door de verzanding verandert de vaargeul naar Stellendam continu van ligging. Hier is geen duidelijk 
patroon, en dit wordt ook door weersomstandigheden beïnvloed. Bijvoorbeeld bij noordwesten storm kan 
een stuk van de Hinderplaat in de vaargeul glijden. Van de ene op de andere dag kunnen er grote 
verschillen zijn en moet opnieuw bekeken worden wat de beste plek is om de vaargeul te 
verdiepen/deels verleggen. 

o Reactie TenneT: TenneT wil de kabel(s) bij voorkeur onder het diepste punt begraven, omdat dit 
voor de minste verstoring zorgt tijdens de aanleg (minder baggeren) en de kabels daarna het 
veiligst liggen. Vanuit dit perspectief is het logisch om de kabel onder de vaargeul te leggen. Nu 
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duidelijk is dat er geen sprake is van ‘één vaargeul’ maar van een verschuivende vaargeul die in 
korte tijd van ligging kan veranderen, vraagt dit mogelijk een andere aanpak tijdens de 
uitvoering, bijvoorbeeld een meer adaptief ontwerp en meer contractuele flexibiliteit van de 
kabelinstallateur.  

• De vergunning voor commerciële zandwinning loopt via RWS en is 5 jaar geldig met de mogelijkheid tot 
2 jaar verlenging. Per keer mag commercieel een pakket van 2 meter gewonnen worden. Het zand is 
niet van heel goede kwaliteit. 

• Er zijn ongeveer 5000-6000 scheepvaartbewegingen per jaar door de vaargeul bij het Slijkgat.  
• De verzanding is voor de visserij en recreatievaart een probleem door het risico op vastlopen op de 

bodem. De boeien worden regelmatig aangepast, maar de ligging van de boeien geven geen 100% 
zekerheid omdat het gebied constant in beweging is. 

• De stremming van scheepvaart (recreatie en visserij) in de aanlegfase van de kabels is een zorg voor 
partijen. 

• Mogelijk wordt het in de toekomst verboden om tot 1500 meter vanaf de Haringvlietdam te vissen, enkel 
doorvaart nog mogelijk. 

• Het natuurgebied Kwade Hoek op Goeree-Overflakkee is een gesloten natuurgebied en niet toegankelijk 
voor recreatie. De stranden zijn wel toegankelijk. 

 
Suggesties voor alternatieven 
• Is het mogelijk om de ligging van de kabel iets buiten de vaargeul te plaatsen zodat er geen verstoring 

van scheepvaart is? 
• Is het mogelijk om zuidelijk langs de Slufter (baggerdepot) te gaan en ten noorden van de Hinderplaat 

richting de Haringvlietdam? Dit gebied verzand/vermodderd steeds verder. Hier is geen visserij, 
scheepvaart en recreatie die hinder kan ondervinden van de aanleg. Suggestie: neem bij het bekijken 
hiervan direct Rijkswaterstaat, Ministerie van LNV en Havenbedrijf Rotterdam mee, zij hebben veel 
kennis van dit gebied. 

• Is het mogelijk om via de Nieuwe Waterweg en het Hartelkanaal een tracé aan te leggen? 
 
Haringvlietdam en directe omgeving 
• Er zijn plannen om de weg over de Haringvlietdam (N57) te verdubbelen, hou hier rekening mee 

(ontwerp en planning). 
• Kruisen aan de noordkant van de Haringvlietdam is een logische keuze. De zuidkant geeft hinder voor 

de scheepvaart en kan conflicteren met de aanwezige sluizen. 
• Het Quackstrand is een recreatiegebied ten oosten van de Haringvlietdam dat recent opnieuw is 

ingericht en nog in verdergaande ontwikkeling is. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor de gemeenten 
Hellevoetsluis en Voorne. 

• Kan de aanleg van de kabel effecten hebben op het kierbesluit of het kierbesluit op de aanleg?  
• Het gaat hier om een enorm watersportgebied. Probeer bij de aanleg het watersport hoogseizoen (april 

tot september) te vermijden. 
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Meekoppelkansen en overige stakeholders 
• Kan Nederwiek 3 samenwerken met de natuurcompensatie Maasvlakte? 
• Delta 21: integraal plan voor Waterveiligheid, Energietransitie & Natuurherstel in de Voordelta: 

www.delta21.nl  

2. Binnenwateren 
 
Scheepvaart en recreatie 
• Stem tijdig af met scheepvaart in verband met veiligheid. In de grote wateren is er minder ruimte dan op 

zee, dus kom je elkaar sneller tegen. 
• Het recreatieseizoen is door gunstiger weer in het najaar opgerekt, daarmee loopt het van 1 april t/m 1 

december. De piekmaanden zijn juni, juli en augustus en rondom schoolvakanties en feestdagen.  
• Door de recente hoge olieprijzen is er een toename van het binnenvaartverkeer dat via het Spui naar 

Rotterdam vaart. 
• Houd tijdens de aanleg van de kabel rekening met de bereikbaarheid van het Quackstrand bij de 

Haringvlietdam. Mocht het zo zijn dat de kabel in het zwemwaterprofiel komt te liggen en dit een nadelig 
effect t.a.v. de veiligheid van de zwemmers kan hebben, dan heeft de Omgevingsdienst Midden Holland 
hier de bevoegdheid voor om aanvullende/nadere eisen te stellen. 

• ‘Varen Doe Je Samen’ is een veiligheidscampagne die veiligheidsadviezen geeft over varen. Goed om 
dit initiatief aan te haken vóór de aanlegfase. 

• In Stellendam zijn twee scheepswerven en is de grootste vishaven van Nederland.  
 
Natuur 
• Let op de regionale ontwikkelingen en onderzoeken een neem deze mee, zoals het 

investeringsprogramma Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) en diverse provinciale 
projecten over de natuuropgave in deze gebieden. Ook de natuurdoelanalyse N2000 Biesbosch is klaar. 
Deze wordt komend kwartaal gepubliceerd. 

• In alle binnenwateren zijn bepaalde habitattypen die stikstofgevoelig zijn.  
• Houd rekening met vertroebeling. Zeehonden komen tegenwoordig ook voor in het Haringvliet en dit is 

voor hen foerageergebied.  
 
Hoe willen aanwezigen betrokken worden? Wie moeten nog meer betrokken worden? 
• Waterrecreatie wil betrokken worden bij de planning van de aanleg en bij het bepalen van de 

contracteisen richting aannemers.  
• Natuurpartijen staan voor een gebiedsgerichte aanpak. De Delta is één groot gebied, dus projecten in 

Borssele/Veerse Meer zouden hierin ook betrokken moeten worden en niet enkel de ‘bovendelta’. 
• Coalitie Delta Natuurlijk als stakeholder betrekken. (TenneT is in contact met deze coalitie van 

samenwerkende natuurorganisaties). 
• RWS WNZ zit in de projectgroep dus daarmee is het goed geregeld. Ook zijn er procesafspraken over 

interacties met andere bevoegde gezagen.  
• Betrek de reders in de Amer. 

http://www.delta21.nl/
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Meekoppelkansen 
• De EO Wijersprijsvraag voor de Rijn/Maas-monding  
 
Vragen 
• Wat is de aanlegsnelheid voor kabels in de binnenwateren? 

Dit is maximaal 100 meter kabel per uur. De aanlegsnelheid in de binnenwateren hangt sterk af van het 
aantal ankers dat per installatieponton kan worden gebruikt.  

• Is er al meer bekend over EMV-effecten van de kabels op vissen? 
Over de precieze effecten van elektromagnetische velden op diverse soorten vissen is nog weinig 
bekend. Magneetvelden bij gelijkstroom hebben misschien invloed op de navigatie van vissen en 
zeezoogdieren, omdat deze dieren een soort ingebouwd kompas hebben wat door een magneetveld 
verstoord kan worden. Het kan zijn dat zij hun oriëntatievermogen verliezen of hun gedrag aanpassen.  
Dieper begraven van kabels is een effectieve maatregel om de invloed van het magneetveld te 
beperken. Dit kan echter andere negatieve effecten veroorzaken zoals meer vertroebeling en meer 
schade aan eventueel aanwezige archeologische waarden.  
Om precies te weten wat de effecten zijn is meer onderzoek nodig. Zie als bijlage bij dit verslag een 
leaflet van TenneT (Bijlage III) met een overzicht wat TenneT doet om te onderzoeken wat het effect is 
van EMV op mariene ecologie en welke onderzoeken lopen om de leemten in kennis te verkleinen. 

3. Aanlanding en converterstationlocaties 
 
Algemeen 
• Er is sprake van druk op de omgeving door de vele projecten in de energietransitie. Dit zijn niet enkel 

projecten van TenneT. Suggestie om hier zo efficiënt mogelijk mee om te gaan en waar mogelijk 
projecten te combineren, bijvoorbeeld door routes te bundelen.  
 

Moerdijk 
• Houdt rekening met het slibdepot in het binnenwater. Dit wordt nog gebruikt.  
• Mogelijk komt er een tweede LSNed tunnel, naast de huidige LSNed tunnel. Afhankelijk van de stoffen 

die door de leidingen van de Delta Corridor lopen kan de Delta Corridor hier ook gebruik van gaan 
maken.  

• Naast de ontwikkeling van de Delta Corridor wordt ook de Waterstof Backbone van Gasunie in de 
omgeving van Moerdijk ontwikkeld.  

• TenneT is op dit moment met het Havenbedrijf Moerdijk en de gemeente Moerdijk in gesprek om een 
geschikte locatie te zoeken voor een nieuw 380 kV-station en een nieuw 150 kV-station. Het te bouwen 
converterstation voor Nederwiek 3 kan op maximaal 6 km afstand van een 380 kV-station gebouwd 
worden. Dit geldt ook voor Geertruidenberg.  

• Bij de locatiekeuze voor een 380 kV-station en 150 kV-station dient rekening gehouden te worden met 
de locatie van aansluiting van klanten. Het liefste wil je binnen een bepaalde afstand de kabels van je 
klanten kwijt kunnen. 
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• Nieuwe stations hoeven niet binnen het huidige bestemmingsplan ontwikkeld te worden. Dit kan ook met 
een bestemmingsplanwijziging.  

• Shell geeft aan zelf ook plannen in het gebied te hebben. Ook zijn er woningbouwplannen van de 
gemeente Moerdijk.  

 
Geertruidenberg 
• Gemeente Drimmelen heeft bij het project ‘net op zee IJmuiden Ver Alpha’ met een brief gereageerd en 

vragen gesteld over het zoekgebied voor een converterstation nabij Geertruidenberg. Voor de zekerheid 
zal de gemeente Drimmelen deze brief nogmaals aan TenneT toesturen.  

• Op het 380 kV-station in Geertruidenberg zijn schermen geplaatst tegen geluidsoverlast.  
• Amer 9 is niet meer in werking, maar heeft een afschermende werking voor het geluid van Amer 8.  
• Betrek ook de Jachthaven Drimmelen in de zoektocht naar een goede stationslocatie en tracé voor de 

kabels. Voor project net op zee IJmuiden Ver Alpha heeft de jachthaven een zienswijze ingediend voor 
de zoeklocaties van het converterstation.  
 

Alternatieve route over land tussen Moerdijk en Geertruidenberg 
• Bij aanleg van de kabels zijn baggerwerkzaamheden nodig. Dit geeft effecten van vertroebeling en heeft 

ecologische effecten voor het Amergebied en mogelijk de Biesbosch. De suggestie wordt gedaan om 
een tracé te onderzoeken dat vanaf Moerdijk over land loopt richting Geertruidenberg in plaats van door 
het binnenwater.  

• De omgeving tussen Moerdijk en Geertruidenberg is al belast door de nieuwe Zuidwest Oost 380 kV-
verbinding van TenneT.  

• ENnatuurlijk is voornemens een warmtenet aan te leggen tussen Moerdijk en Geertruidenberg. Er wordt 
aan verschillende scenario’s gedacht. Eén ervan is om het warmtenet parallel aan de nieuwe Zuidwest 
Oost 380 kV-verbinding te laten lopen. Plan is om het warmtenet in 2027 aan te leggen. Genoemd wordt 
dat dit eventueel een meekoppelkans is om het warmtenet gelijktijdig met een kabelverbinding voor 
Nederwiek 3 aan te leggen.  
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Bijlage I: Aanwezigen 

 

Organisatie 

Staatsbosbeheer 

Shell 

Havenbedrijf Moerdijk 

Visserij vereniging Zuidwest 

Nederlandse Vereniging van Toerzeilers 

Watersportverbond, regio Delta Noord 

Gemeente Drimmelen 

Gemeente Geertruidenberg 

Gemeente Goeree-Overflakkee 

Provincie Noord-Brabant 

Waterschap Brabantse Delta 

Rijkswaterstaat Zee en Delta 

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid 

Stichting La Mer 
 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

TenneT 

Arcadis/Pondera 
 
 
NB Dit overzicht geeft aan welke organisaties op 22 november aanwezig waren. De uitnodiging is breder 
verstuurd. Mogelijk hebben we hierbij partijen gemist die in het vervolg wel betrokken willen worden. Dit 
horen we graag. 
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