
Kennisgeving 
Net op zee Hollandse Kust (zuid), ministerie van Economische Zaken 

Voornemen om een milieueffectrapport (MER) op te stellen
Van vrijdag 29 januari tot en met donderdag 10 maart 2016 liggen stukken ter inzage voor de 
milieueffectrapportage voor het voornemen voor een net op zee (ook wel 
transmissiesysteem op zee genoemd). Iedereen kan hierop reageren met een zienswijze.

Waarom dit voornemen? 
TenneT is voornemens om een net op zee te realiseren. De windturbines van
windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zullen hierop worden aangesloten. Het
net op zee Hollandse Kust (zuid) bestaat uit:
• twee platforms op zee met een transformatorstation daarop;
• de elektriciteitskabels vanaf die platforms die onder de zee worden aangelegd naar de kust 

en vanaf de kust over land lopen richting een nieuw te realiseren transformatorstation op 
de Maasvlakte of in Wateringen;

• vandaar naar een bestaand hoogspanningsstation, waar het net op zee zal worden 
aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet; 

• de aan dit hoogspanningsstation benodigde uitbreidingen en aanpassingen op de 
Maasvlakte of in Wateringen.

Met deze kennisgeving informeert de minister van Economische Zaken u over het 
voornemen tot dit MER-plichtig project. Daarbij wordt een concept Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau ter inzage gelegd waarin is aangegeven op welke wijze het milieuonderzoek zal 
worden uitgevoerd en hoe dit in het MER moet worden opgenomen. In het MER zullen in 
totaal drie tracéalternatieven worden onderscheiden waarvan er één gekozen zal worden.

Waar kunt u de stukken inzien? 
U kunt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau vanaf vrijdag 29 januari tot en met 
donderdag 10 maart 2016 inzien op www.bureau-energieprojecten.nl en tijdens reguliere 
openingstijden (op papier) op de volgende locaties: 
• Gemeente Rotterdam, Stadswinkel Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161, 3151 AE 

Hoek van Holland, T. 14010
• Gemeente Den Haag, Stadsdeelkantoor Loosduinen, Kleine Keizer 3, 2533 CV Den Haag,  

T. 14070
• Gemeente Westland, Gemeentekantoor Wateringen, Dorpskade 1, 2291 HN Wateringen,  

T. 140174

Informatiemarkt 
De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu organiseren een 
inloopavond. U bent van harte welkom om daar vragen te stellen en informatie te krijgen 
over het project en de procedure. Deze inloopavond wordt gehouden op:
• woensdag 17 februari 2016 van 19.00 uur tot 21.00 uur bij NH Atlantic Den Haag, Deltaplein 

200 te Kijkduin.

Van 19.00 uur tot 21.00 uur is de zaal open en heeft u de mogelijkheid om de informatiemarkt 
te bezoeken en vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de overheid en TenneT. 
U kunt vrij in- en uitlopen en op ieder moment met de diverse medewerkers spreken. U hoeft 
zich niet van te voren aan te melden. 

U kunt uw mening geven 
In uw zienswijze kunt u ingaan op het voornemen, met inbegrip van alle onderdelen van de 
concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. U kunt hierbij denken aan:
• Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?
• Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat zou er 

anders moeten en waarom?

Hoe kunt u reageren? 
U kunt vanaf vrijdag 29 januari tot en met donderdag 10 maart 2016 reageren. Wij ontvangen 
uw zienswijze bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl onder net 
op zee Hollandse Kust (zuid). U kunt niet reageren per e-mail.

U kunt per post reageren: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt net op zee Hollandse Kust 
(zuid), Postbus 248, 2250 AE Voorschoten.Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres noemen? 
Dan kunnen wij in een later stadium contact met u opnemen. Wilt u uw zienswijze 
mondeling geven? Dat kan tijdens de inloopavond of via Bureau Energieprojecten, op 
werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, T (070) 379 89 79.

Wat gebeurt er nog meer?
Gelijktijdig aan de voorbereiding onder de rijkscoördinatieregeling van het inpassingsplan  
en de vergunningen voor het net op zee, worden de kavelbesluiten voor de Hollandse Kust 
(zuid) voorbereid. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een 
windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. De concept Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau voor de kavelbesluiten wordt gelijktijdig ter inzage gelegd.

Voor het windenergiegebied Hollandse Kust is nog niet het hele gebied aangewezen waar 
mogelijk windparken kunnen komen. In een Rijksstructuurvisie worden twee extra stroken 
aangewezen op 10 tot 12 nautische mijl (circa 18,5 tot 22 kilometer) uit de kust, aansluitend 
aan de al eerder aangewezen windenergiegebieden. Het definitieve besluit  hierover is nog 
niet genomen. Hiervoor loopt een aparte procedure.

Voor de procedure voor de kavelbesluiten en voor de Rijksstructuurvisie worden apart
kennisgevingen gepubliceerd.

Wat gebeurt hierna? 
De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt ook voorgelegd aan de adviseurs met 
een wettelijke taak. De commissie voor de milieueffectrapportage zal in de gelegenheid 
worden gesteld advies uit te brengen. Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden bekeken 
door de ministers en betrokken in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Mede op basis van 
deze notitie wordt het MER opgesteld.

Als het MER is afgerond, wordt mede op basis daarvan de tracékeuze voorbereid en een 
ontwerpinpassingsplan opgesteld. Het MER zal samen met dit ontwerpinpassingsplan en 
andere ontwerpbesluiten ter inzage worden gelegd. Hierop kan iedereen dan reageren. Dit 
wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en 
op www.bureau-energieprojecten.nl.

Meer informatie 
Uitgebreide informatie vindt u op: www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het 
bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten,  
T (070) 379 89 79.

Besluitvorming 
Op de besluitvorming over het net op zee Hollandse Kust (zuid) is de 
rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent dat het zal worden vastgelegd in een 
inpassingsplan, dat wordt vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en van 
Infrastructuur en Milieu. Het inpassingsplan wordt voorbereid in één gecoördineerde 
procedure samen met een aantal andere besluiten dat voor het project nodig is 
(vergunningen en ontheffingen). De minister van Economische Zaken coördineert de 
procedure.

Milieueffectrapportage
Met een milieueffectrapport (MER) worden (mogelijke) milieueffecten, bijvoorbeeld op 
leefomgevingskwaliteit (mens), gezondheid, landschap, natuur, bodem en water in beeld 
gebracht zodat deze effecten een volwaardige rol kunnen spelen bij de besluitvorming.

Het MER zal ook een passende beoordeling bevatten om mogelijke gevolgen voor Natura 
2000-gebieden in kaart te brengen. Het MER wordt een gecombineerd besluit-MER/
plan-MER.
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