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Hoogspanningsverbinding voor windparken op zee

Inhoud

Brief van het Ministerie van EZK, waarin het besluitvormingsproces wordt toegelicht voor de aanleg van een hoogspanningsverbinding voor windpark IJmuiden Ver Alpha. Er zijn vier
mogelijke tracés, waarvan er twee langs Noord-Beveland lopen.
Deelnemen aan het bestuurlijk overleg. Raad informeren.
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Conform advies

Besluit

Deelnemen aan het bestuurlijk overleg. Raad informeren.

bespr.

Inleiding
Het Rijk is samen met TenneT gestart met de voorbereiding voor het project "net op zee
IJmuiden Ver Alpha". Het gaat hierbij om een (ondergrondse) kabelverbinding tussen het
windenergiegebied "IJmuiden Ver" en het landelijke hoogspanningsnet. De besluitvorming
over de realisatie van dit project wordt voorbereid met toepassing van de rijkscoördinatieregeling (RCR). Met bijgevoegde brief worden we op de hoogte gebracht van de start van
het project en worden we uitgenodigd tot deelname aan bestuurlijk overleg.

Argumenten bij beslispunt
Het windpark IJmuiden Ver Alpha zal worden aangesloten op een hoogspanningsstation bij
Borssele, Geertruidenberg of Rilland. Voor de verbinding door zee en over land zijn
verschillende alternatieve kabeltracés mogelijk (zie kaartje).

De besluitvorming zal worden voorbereid volgens de vereisten uit de Omgevingswet.
Daarom is op 21 maart jl. gestart met de publicatie van een voornemen en een voorstel voor
participatie, waarbij de omgeving wordt uitgenodigd hierop te reageren.
De eerste stap is om te bepalen welke mogelijke kabeltracés nader onderzocht gaan
worden. De resultaten worden vastgelegd in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau
(NRD). In de concept NRD wordt beschreven welke alternatieven worden onderzocht en de
wijze waarop dat gebeurt. De concept NRD wordt ter inzage gelegd. Vervolgens start een
effectenonderzoek en wordt op basis van de effecten een voorkeursalternatief gekozen. Dit
wordt vervolgens vastgelegd in een inpassingsplan en vergunningen.
Het Rijk hecht aan een participatieve aanpak van de besluitvorming. In een bestuurlijk
overleg in december jl. is afgesproken om als overheden zoveel als mogelijk gezamenlijk op
te trekken. Dit betekent concreet dat een Bestuurlijk en Ambtelijk Overleg wordt ingesteld dat

de formele besluitvorming over het inpassingsplan en de stappen daarnaar toe voorbereidt.
Het Ministerie van EZK streeft daarbij nadrukkelijk naar gezamenlijke besluitvorming. We
worden uitgenodigd tot deelname aan het bestuurlijk overleg. Op ambtelijk niveau zijn er
reeds verschillende contacten en overlegmomenten geweest.

Communicatie
Het Ministerie van EZK heeft de bekendmaking geplaatst in alle regionale kranten.

Financiën
N.v.t.

Mogelijke risico’s
N.v.t.

Vervolg
Zie brief.
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