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onderwerp
Uitgangspunten voor een voorkeursalternatief (VKA) t.b.v. project "Net op Zee,
HKwB'

Geachte raadsleden,

Ten behoeve van het vaststellen van een VKA in het project Net op Zee, HKwB
(Hollandse Kust west Beta) vraagt het ministerie van EZK een advies van de regio
om deze te betrekken bij haar besluitvorming. (zie bijlage lN-20-61977).

Het college hoort de mening van de raad en de omgeving graag voorafgaand aan dit
op te stellen regio advies. Daarom wil zij de door haar opgestelde uitgangspunten,
die bepalend kunnen zijn voor het vaststellen van een VKA via deze brief delen met
de raadsleden. Tevens verzoekt zij de raad dit ondenrverp te agenderen voor
bespreking en advies tijdens de commissievergadering van 19 maart.

Concreet wordt er door de minister om een regioadvies gevraagd voor:
- de ligging van het kabel tracé in Zee en
- de ligging van de kabels op land tot aan het geplande transformatorstation op

voormalig Tataterrein. Dit is inclusief het aanlandingspunt op het strand bij
Wijk aan Zee.

Daartoe heeft zij op 10 februari 2020 op de website van RVO haar onderzoeken
gepubliceerd die zijn in te zien via:
https : //www. rvo. n l/o n d erwe rpe n/b u rea u -e ne rg ie p rojecte n/lo pe n d e -
projecten/hoogspanninq/net-op-zee-hol landse-kust-west-beta

Het meest overzichtelijke document, de samenvatting van de lntegrale Effect
Analyse (lEA) is als bijlage toegevoegd (lN-20-61998).

De provincie Noord-Holland heeft de coördinerende taak op zich genomen om
samen met Beveruvijk, Heemskerk en Velsen dit regioadvies op te stellen. Zo nodig



wordt dit in een bestuurlijk overleg op I april 2020 besproken en vastgesteld. Het
regioadvies wordt dan uiterlijk 10 april naar de minister gestuurd.
De ovenruegingen en uitgangspunten die door het college zijn opgesteld en ter
bespreking en aanvulling aan de raad worden voorgelegd worden hieronder
beschreven.

Kabel tracé op zee
De vier alternatieven voor een kabel tracé op zee zijn vanuit de belangen die
Bevenrvijk behartigt niet onderscheidend. Wij verwachten dat RWS, de visserij, de
scheepvaart en de natuurorganisaties hierin een beter advies kunnen geven.
Daarom hebben wij geen wegingscriteria en geven wij geen voorkeur voor een zee-
alternatief.

Kabeltracé op land
Voor de voorkeursbepaling van een land-alternatief zijn er zowel algemene
uitgangspunten als Vl(A bepalende uitgangspunten geformuleerd.
De algemene uitgangspunten zijn voor elke tracé van gelijk belang en zijn meer rand
voon¡vaardelijk. Deze zijn gericht op aandacht en steun voor samenhang en
leefbaarheid in de lJmond, compensatie van overlast en het creëren van positieve
betrokkenheid ter plaatse.
De VKA bepalende uitgangspunten zijn met name van belang om het minst nadelige
voorkeursalternatief te kunnen bepalen.

Algemene uitgangspunten en overwegingen bij het land tracé

Gecombineerde aanlandinq en uitvoerinq voor zowel HKN. HKwA en HKwB
Vanwege een wenselijke ondergrondse ordening en het zo veel mogelijk voorkomen
van mogelijke hinder voor bewoners en strandbezoekers wordt bundeling van de 3
kabeltracés van zowel HKN, HKwA en HKwB en een zo veel mogelijk gelijktijdige
uitvoering als een groot voordeel gezien voor de regio. Hiertoe zou dan het best
passende tracé gekozen moeten worden, ook als dat niet hetzelfde is als nu al
besloten is voor HKN en HKwA.
Vanuit het ministerie is echter aangegeven dat bundeling niet meer mogelijk is
vanwege de jaarlijks te behalen milieudoelstellingen in combinatie met de
besluitvorming en fasering in de pro¡ecten. Beverwijk heeft echter altijd al gepleit
voor een gecombineerde werkstroom en een stekker op zee, zodat we maar
eenmalig te maken krijgen met overlast tijdens de aanleg.
Dit overziend is het achteraf zeer spijtig dat er bij planvorming en besluitvorming van
HKN en HKwA geen keuze is geboden voor alternatieve aanlandingsplekken in Wijk
aan Zee en dat er vervolgens ook geen rekening is gehouden met de mogelijke
aansluiting van een extra windpark op zee.

Samenhano en leefbaarheid in de lJmond

De vele verschillende opgaven in de energiestrategie leggen een grote belasting op
de lJmond en Bevenuijk^/t/ijk aan Zee in het bijzonder. Door de ligging aan zee, het
NZKG, de MRA en de noord-zuid gerichte hoofdverbindingen in de energie
infrastructuur krijgt de lJmond meer dan andere locaties te maken met
inpassingsopgaven van nationaal en provinciaal belang. Dit speelt dan naast de
regionale en plaatselijke opgaven in de energiestrategie en ruimtelijke opgaven als
woningbouw en revitalisering van delen van de binnenstad en het bedrijventerrein.
Verder wordt de lJmond aan de westzijde begrenst door zware industrie (Tata) en
aan de oostzijde door een bedrijventerrein waar officieel nog een milieuklasse 5.2
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(zware industrie) wordt toegestaan. Al met al komt de leefbaarheid van de lJmond
(met ruim 160.000 inwoners) hiermee steeds meer onder druk te staan.
lnpassing van de noodzakelijke voorzieningen voor uitvoering van de nationale en
provinciale energiestrategie lijkt onomkeerbaar. Beveruvijk werkt hier vanwege het
algemeen belang en de verduurzaming graag aan mee. Z¡vraagt echter wel
aandacht voor:

- Zo min mogelijk tot geen blijvende overlast en hinder door de te realiseren
energie opgaven

- Het verduurzamen van de bedrijventerreinen in het algemeen en het
downsizen van de bestaande zware milieuklasse van het bedrijventerrein aan
de oostzijde van de lJmond

- Ontwikkeling van nieuwe werkgelegenheid en/of opleidingen rond de nieuwe
duurzame energie

Compenseren van overlast en het creëren van betrokkenheid ter plaatse
Van enige overlast tijdens het werk voor het strandtoerisme, bij individuele
strandondernemers en strandhuisbewoners of bij de Zee van Staal zal helaas niet te
ontkomen zijn. Graag zien wij dat hier een compensatie wordt geboden, zodat de
betrokkenen er ook direct wat positiefs uit kunnen halen. Hierbij valt te denken aan:

- Een nieuw kunstwerk "Wind op Zee" in de beeldentuin van "Zee van Staal"
Dit kan gezien worden als een blijvende positieve aanvulling in de
beeldentuin. Naast dat toekomstige bezoekers een extra positieve beleving
wordt aangeboden en er uitbreiding en vernieuwing van de beeldentuin
plaats vindt, kan dit ook een stukje promotie voor het energieproject Wind op
Zee betekenen.

- Ontwikkelinq van een uitzichtpunt en/of een kunstwerk (Pollution Art?) bii de
bouwput op het strand
Ook op het strand is er straks sprake van (tijdelijke) overlast en belemmering
Hoe positief zou het zijn als bezoekers juist speciaal op de werkzaamheden
af komen om wat te kunnen zien en beleven van het energieproject?
Een zichtpunt met informatie naast de bouwput, een nieuw kunstwerk
gemaakt van afval (staal van de gevonden Heemskerk?) gevonden op het
strand zoudaar wat in kunnen betekenen. Dergelijke voorzieningen kunnen
een verhaal vertellen rondom "Net op Zee" en sluiten ook perfect aan bij het
Pollution Art Festival en de opening van het strandseizoen van de lJmond.

Financiële en technische kaders
De door het ministerie geschetste financiële en technische kaders zijn vanuit
Bevenivijk niet tot nauwelijks van belang voor een afweging tussen de alternatieven.
Technische gezien gaan we er vanuit dat alle 4 de varianten haalbaar zijn. Ook
Bevenruijk is voorstander van het zo doelmatig mogelijk omgaan met
maatschappelijke middelen. Het gehele project vraagt echter een grote inzet van
middelen voor het nationaal belang. Daarbinnen vinden wij het verantwoord om zo
nodig voor het minst-gunstige financieel VKA te gaan, als dit de beste optie zou zijn
in het belang van de bewoners en bezoekers in Wijk aanZee. Zij ondervinden met
name ook de directe nadelige effecten en niet de rest van Nederland.

Natuuraspecten
Vanuit de natuur beredeneerd zijn de verschillende alternatieven nauwelijks
onderscheidend van elkaar. Het grootste deel van het tracé wordt geboord en alleen
bij de uittredepunten wordt de natuur daadwerkelijk aangetast. Zo weinig mogelijk
uittredepunten heeft daarmee een voorkeur. Herstel van de natuunuaarden op de
plaatsen waar gewerkt wordt is een minimale voorwaarde evenals het zoveel
mogelijk voorkomen van extra belasting in het kader van de PAS en belemmeringen
in andere ontwikkelingen in Wijk aan Zee.
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PWN ziet grote kansen voor natuurontwikkeling op de parkeerplaats aan de
Meeuweweg en wil daartoe graag de parkeerplaats elders gesitueerd zien. Bevenruijk
ziet altijd voordelen in koppelkansen, helemaal als dit in relatie met andere
ruimtelijke ontwikkelwensen ten gunste van Wijk aanZee kan worden gebracht. W'tj

zijn dan ook graag bereid om samen met de Provincie Noord-Holland en PWN
hierover na te denken.
Ons inziens staat dit onderdeel echter los van de keuze van een VKA voor HKwB.
Deze vraag speelt namelijk ook al in relatie met HKN en HKwA.

Uitgangspunten, van belang voor de bepaling van het VKA van het land tracé

Overlast voor bewoners Wiik aan Zee (zo veel moqeliik) voorkomen
De bewoners van Wijk aan Zee zullen met realisatie van HKN en HKwA op het
eerder vastgestelde tracé hinder ondervinden van bijvoorbeeld het noodzakelijke
bouwverkeer. Over deze werkzaamheden en tijden van uitvoering moet zo wie zo
goed en (proactief) gecommuniceerd worden met de bewoners en er moet zo
omgeving-vriendelijk mogelijk gewerkt worden.
Echter de reeks van werkzaamheden en (zwaar) bouwverkeer door het dorp zouden
wij zo veel mogelijk willen voorkomen. Wij zouden het daarom als zeer wenselijk
ervaren als het bouwverkeer over of langs het Tataterrein kan plaatsvinden.

Overlast voor strandbezoekers en bii strandhuisies (zo veel mogeliik) voorkomen
Dat wat van belang is voor de bewoners van het dorp is in iets mindere mate ook
van belang voor de meer tijdelijke gebruikers van het strand. Ook daar zien we het
liefst zo min mogelijk overlast. Omdat de aanlanding van HKN en HlûV niet in een
zelfde bouwstroom kan worden uitgevoerd is het in onze optiek wrang als steeds
dezelfde ondernemers en strandbezoekers belast worden. Voor HKN en HKwA
wordt het noordelijke strand (grondgebied Heemskerk) al belast. De aanlanding voor
HKwB zien we daarom het liefst op een meer zuidelijke plek gerealiseerd. Vanuit het
strand, het strandtoerisme en de exploitatie van het strand gezien, heeft het dan
onze voorkeur om te gaan werken op een plek waar op dit moment nog geen
strandhuisjes vergund zijn (grondgebied Velsen).

Hinder voor bedriifsvoerinq van Tata (zo veel moqeliik) voorkomen
Essentieel is dat Tata als groot bedrijf, economische motor en werkgever niet
onnodig en blijvend belemmerd wordt in haar bedrijfsvoering. Als het vanuit de
bedrijfsontwikkeling, verduurzamingsopgave, interne energietransitie en goede
ruimtelijke ordening noodzakelijk is om Hlsarna aan de noordwest grens van haar
gebied te realiseren, zou de ligging van een kabel tracé van het net op zee (waar
een alternatieve ligging of optimalisatie voor mogelijk is) de positieve ontwikkeling
van Hlsarna niet mogen belemmeren.
Wat belemmeringen betreft zien wij ook graag dat langdurige stremming van weg en
spoor op Tataterrein (dichtbij de Zeeweg) voorkomen wordt als hiervoor
alternatieven zijn die de dorpsbewoners niet meer gaan belasten.
Daarnaast zouden we het echter erg waarderen als Tata als goede buur van de
bewoners van Wijk aanZee, het bouwverkeer voor uitvoering van net op zee over of
langs haar terrein kan toestaan.

Beeldenpark "Zee van Staal"
Hinder en overlast bij een eventueel uittredepunt bij "de Zee van Staal" moet zo veel
mogelijk voorkomen worden en in afstemming met de beheerders worden
gerealiseerd. Hier wonen echter geen mensen en bezoekers verblijven er relatief
kort. Mits eventuele schade en ongemak hersteld en gecompenseerd kan worden
vanuit het Net op Zee project vormt dit geen belemmering in een aan te wijzen VKA.
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Participatie. reactiebundel vanuit de omqevinq en de meninq van de raad.
De omgeving (vertegenwoordigers van de bewoners, organisaties en Tata) hebben
geparticipeerd bij het opstellen van de 4 voorkeursalternatieven. Deze werkwijze
zien wij als zeer positief.

De omgeving heeft verder tot 9 maart de tijd gekregen om rechtstreeks naar het
ministerie te reageren over de alternatieven, waarna deze gebundeld worden in een
reactiebundel die omstreeks half maart ook ter beschikking wordt gesteld aan het
college. De raadscommissie wordt door het college verzocht om uiterlijk 19 maart
haar ovenryegingen te bespreken en mee te geven.

Het college wil graag zowel de input uit de omgeving (reactiebundel) als de
ovenvegingen uit de raad nog betrekken bij het op te stellen regioadvies.

Tot slot. een reqio-advies
De voorgaande uitgangspunten geven een duidelijke richting om tot een advies voor
het minst bezwaarlijke VKA te komen, maar bieden ook nog ruimte om de mening
van de raad en de omgeving híerover te horen voordat het regio advies wordt
opgesteld.

Het college hoort de mening van de raad en de omgeving graag voorafgaand aan
het op te stellen regio advies. Zijverzoekt daarom de raad kennis te nemen van de
uitgangspunten voor een VKA en dit onderuerp te agenderen voor bespreking en
advies tijdens de commissievergadering van 19 maart 2020.

Met behulp van de uitgangspunten, de aanvullingen vanuit de raad en de omgeving
wordt samen met de regio het minst bearaarlijke VKA geformuleerd en kenbaar
gemaakt aan het ministerie, die beslissingsbevoegd is.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Bevenruijk,
de de burg

drs. M,E. Smit

n):
o Brief van EZK, met verzoek om een regioadvies (voor 10 april) (lN-20-61977)
o lntegrale Effect Analyse (lEA) - samenvatting (lN-20-61998)
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Het college van br:rqenreester en wethouders van Beverwijk
Postbus 450
1.940 AL Beverwrlk

Daturn
Betreft

10 fc.bru.rrr 2020
Ver¿oek orÌr gezðmenlijk regioadvies Net op zee Hollandse Kust (west
Beta )

Geacht college,

Sinds begin 2019 bent r"l betrokken b¡j het proces om te komen tot de
netaansluiting Hollanclse Kust {west Betð), die 700 Mw uit het middendeel van
windenergiegcbiecl Hc¡llandse Kust (west) via een transformðtorstat¡on aan de
zeestraat in Beverwi¡k nret het landelijke hoogspanningsnet b¡j het bestaande
380kv"stat¡on Beverwijk verbindt. Eerder bent u betrokken geweest bij het proces
voor de netaansluitrng Hollandse Kust (noord) en (west Alpha).

Zoals bil u bekencl v¿lt het project Hollandse Kust (west Beta) onder de
Rijkscoordrnatieregeling van het Ministerie van Economische Zaken en Klim.rat
(EZK) en wordt het uitgevoerd door TenneT. EZK is daarbtj bevoegd gezag voor
het opstellen van een inpassingsplan/projectbesluit (bestemmingsplan op
rijksniveau) waarmee het project ruimtelijk wordt ingepast.

Vanuit de verantwoordelijkheid van het minister¡e van EZK heb ik u in het
bestuurlijk overleg van l6 mer 2019 gevraagd of u bereid bent om namens cle
regionale overheden met een gezamenlijk advies te komen voo¡ een
voorkeursaltern¿tief (vKA), conform het proces voor het advies in 2019 bi.¡ het
eerdere project, De Minister van EZK kan het regioadvies vervolgens meenemen
bij zijn keuze voor een VKA. Zoals ik u heb toegelicht, is het VKA geen officieel
besluit, maar een processtap in de procedure om te komen tot een
inpassingsplan/ projectbesluit en benodigde vergunningen. In het bestuurlijk
overleg heeft u, als gezamenlijke bestuurders, aangeven dat u graag met een
regionaal afgestemd advies wilt komen. Provincie Noord-Holland heeft het initiatief
genomen om dit gezamenlijke advies te coördineren. Ik waardeer het ten zeerste
dat de provincie Noord-Holland dit adviesproces coördineert en dat alle andere
betrokkenen zich bereid hebben getoond aan dit proces mee te werken.

Met deze brief herhaal ik graag het verzoek om een gezamenlijk regioadvies aan
te leveren. Bi¡gaand ontvangt u de Integrale Effecten Analyse (lEA), waarin voor
alle alternatieven en vôrianten de effecten zijn beschreven ten aanzien van cle
aspecten milieu, omgeving, techniek, kosten en toekomstvðstheid. Ik wil u vragen
te toetsen op lokale gevolgen en om een integraal advies over alle alternat¡even
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en varianten te geven ten behoeve van de keu¿e van een VKA. Mocht u over
aanvullende informatie beschikken die relevant rs voor een goed onderbouwde
keuze voor het VKA, dan verzoek ik u deze informatre tegelilkertijd met uw ådvres
aan mij te verstrekken.

Op 10 februari wordt de IEA gepubliceerd en wordt de omgeving gevraagd om een
reactie. Eenieder die dat wil heeft dan 4 weken (tot en met 9 maart) om een
reactie te geven op de IEA. Alle react¡es worden geanonimiseerd gebundeld in een
document (reactiebundel) die we aan u sturen zodat u op de hoogte bent van de
inbreng van de omgeving en dit eventueel kunt meenemen in uw regioadvies.

Ik wil u verzoeken mij uw advies uiterli¡k l0 april a.s. te sturen. Op B april a.s. is
er een bestuurlijk overleg georganiseerd waar u uw advies kunt toelichten. De
provincie heeft een proces opgezet met ðmbtelijke e n bestuurlijke overleggen, om
te komen tot een gezamenlijk regioadvies. Ik ben graag bereid om indien daar
behoefte aan is in deze periode nadere toelichting te geven of vragen te
beantwoorden.

De minister zal zijn keuze voor een voorkeursalternðtief baseren op de integrale
effectenanalyse, het regioadvìes, de reacties uit de omgeving/stakeholders en het
advies van de comm¡ssie voor de milieueffectrapportage. wij zullen u voorafgaand
aan de pubiicatie van het voorkeursalternatief in mei op de hoogte brengen van
zijn keuze,

De minister van Economtsche Zaken en Kl¡maat,
namens deze:

Meindert Smallenbroek
Directeur Warmte & Ondergrond

Verzendlijst

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord Holland
Het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk
Het college van burgemeester en wethouders van Heemskerk
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen

l\tl

rü'l
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Directoraat-generãal Klimaat
en Energle
f)rreçt¡e Wdrrrrte en (lo(1er1¡rond

Ons kenmerk
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0 Samenvatting IEA

0.1 lnleiding

Voor u ligt de samenvatting van de lntegrale effectenanalyse (lEA) van Net op zee Hollandse Kust (west Beta). Deze wisselstroomaansluiting verbindt 700

MW u¡t het m¡ddendeel van windenergiegebied Hollandse Kust (west) via een trânsformatorstation aan de Zeestraat in Beverwijk met het landel¡¡ke

hoogspanningsnet bi¡ het bestaande 38Okv-station Beverw¡jk. De verbinding bestaat uit een platform op zee, ondergrondse kabels op zee en op land en een

transformatorstation op land. ln deze IEA zijn verschillende tracéalternatieven (zie figuur 0.2 en 0.3) geanalyseerd aan de hand van v¡jf thema's: Milieu,

Omgeving, Techn¡ek, Kosten en Toekomswastheid.

De IEA is een feitèlijke weergave van de effecten vân dê tracéalternatieven op deze thema's. ln de IEA wordt geen voorkeur gegeven voor een

tracéalternatief. De IEA heeft een aantal doelen:

1. Fac¡l¡teren van het proces van keuze voor een voorkeursalternatief door de Min¡ster van Economische Zaken en Kl¡maat;

2. Faciliteren raadpleging omgeving en verschillende belanghebbenden;

3. Faciliteren van het regio-advies.

Het Net op zee Hollandse Kust (west Beta) bestaat u¡t de volgende hoofdonderdelen:

1. Eenoffshoreplatformvoordeaanslu¡t¡ngvandewindturbinesenhettransformerenvan56kVnaar220kV;
2. Een o6kv-interlink kabel tussen de platforms netten op zee Hollandse Kust (west Alpha) en (west Beta)i

3. Twêe 220kv-kabelsystemen op zee (offshore) voor het transport naar land;

4. Twee ondergrondse 22okV-kabelsystemen op land (onshore) voor het verdere transport naar een 220 / 380kv-transformatorstatioU
5, Transformatorstationvoorhettransformerenvan22okv-wisselstroomnaar3SokV-wisselstroom.Ditiseenu¡tbreidingvanhetvoorNetopzee

Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) geplande transformatorstation aan de Zeestraat in de gemeente Beverwilk.

Voor de kabelsystemen op zee en op land z¡jn viertracéalternatieven onderzocht en beschreven in deze lEA. De ¡nformatie over het platform Net op zee

Hollandse Kust (west Beta), de 66kV-interlink en het transformatorstation is niet meegenomen ¡n deze notit¡e omdat er geen alternatieven z¡jn voor deze

onderdelen, waardoor het geen onderwerp van keuze voor het VKA is. De milieueffecten van het gehele voornemen (alle bovengenoemde

hoofdonderdelen) z¡jn onderzocht in het Mil¡eueffectrapport fase 1 (zie separate bijlage 1).

Net op zee Hollandse Kust (west Beta) - lntegrale effectenanalyse - Samenvatting - Def¡n¡t¡ef 2
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0.2 Conclusies beoordeling tracéalternatieven

Er z¡jn vier tracéalternatieven op zee en vier tracéalternatieven op land onderzocht, met daarop een aantal varlanten (zie onderstaande figuren). De
effecten van tracéalternatieven op zee en op land z¡in apart beschreven omdat alle tracéalternatieven op zee met verschillende tracéalternatieven op land
gecomb¡neerd kunnen worden. Alle tracéalternatieven op zee kunnen zowel noordelijk als zuidel¡jk aanlanden.

ln de onderstaande overz¡chtstebellen (Tabel 0.1 en Tabel 0,3) zijn de verschillende thema's samengevat. H¡erbij geldt de volgende leeswijzer.

Thema Milieu:
¡ Er is alleen sprake van neutrale (0) tot negatieve effecten (0/-, - en -) ten opzichte van de referent¡esituatie;
. ln de tabel is licht negatief weergegeven als (0/1, negat¡ef als C) en zeer negat¡ef als (-l;
o Er kan sprake zijn van een permanent (bovenste deel van cel) of ti¡delijk effect (onderste deel van cel);
¡ De effecten van aspecten waarin een onderscheid is tussen de alternatiêven zijn onderstreept.

Thema Omgev¡ng:

' Er is sprake van een posit¡eve of negatieve waarderlng van kenmerken van de alternatieven;

' Er is in bepaalde gevallen sprake van een meer positieve of negat¡eve waardering tên opzichte van andere alternat¡even;

Net op zee Hollandse Kust (west Beta) - tntegrale effectenanalyse - samenvattin8 - Definltlef 3
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Er kan sprake zijn van een permanent (bovenste deel van cel) of t¡jdeli¡k effect (onderste deel van cel).

Thema Techniek:
¡ Er is sprake van de waardering van de technische complex¡teit van de tracéalternat¡even ten opzichte van elkaar

Thema Kosten:
. Er is een getal voor de kosten per tracéalternat¡ef (of variant) weergegeven;
. Daarna staan de belangrijkste kenmerken van dat tracéalternatief die hebben geleid tot een verschil met de andere tracéalternatieven.

Thema Toekomstvastheid:
. Voor toekomswastheid is een inschatt¡ng gemaakt van de invloed van een ontwikkeling op een tracéalternatief en vice versa. Het gaat om een kans

omdat in veel gevallen er nog geen inz¡cht ¡s in het moment en de precieze locatie waar een ontwikkeling plaatsvindt.

ln de volgende paragraafworden detracéalternat¡even op zee beschreven en de effecten geanalyseerd aan de hand van de thema's: Mil¡eu, Omgeving,
Technielç Kosten en Toekomswâstheid. ln de overz¡chtstabellen zijn de belangrijkste conclusies samengevat weergegeven en-zijn vervolgens per

tracéalternatief de belangrijkstel aspecten beschreven. ln de daaropvolgende paragraaf komen de tracéalternat¡even op land aan bod volgens dezelfde
systemat¡ek. De kosten van de tracéalternatieven op land zijn nagenoeg gel¡jk. Omdat de kosten voor de tracéalternatieven op zee wel onderscheidend zijn,

komen de totale kosten terug in de conclusietabel voor de tracéalternatieven op zee. De Begeven kosten in d¡t overzicht betreffen per tracéalternatief de

totale kosten, dus ¡nclusief het tracé op land, het transformatorstation en het platform op zee.

1 De belangriikste aspecten zijn de (zeer) negatieve effecten of effecten die onderscheidend (positiever of negat¡ever) zün t.o,v. de overige tracéalternãtieven.

Net op zee Hollandse Kust (west Betal - lntegrale effectenanalyse - Samenvatt¡ng - Definitief 4
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0.2.1 Tracéalternatieven op zee

Tracéalternatief t heeft twee varianten la en 1b en is
het meest zuidel¡jke trâcé. Het loopt grotendeels

parallel aan de lJgeul. Tracéalternatief 1a ligt
zuidelijkcr dan tracóaltornatief 1, loopt door de

corridor k¡bels sn leidingen2 en l¡gt tên zuiden ven de

scheepvaartroute. Tracéalternatief 1b ontwijkt de

baggcrstortlocatie voor de kust vàn lJmuider¡.

Tracéalternatief 2 loopt globaal in dezelfde r¡chting als

tracéalternatief 1 maar blüft ten noorden van de lJgeul

20dåt deze nlet (twêê kêêr) gekru¡st wordt. Daardoor
gaat het dooreerú\ ¿eetal zoekgebìeden voor

tussen het platform en de aanlanding bij Wijk aan Zee.

Het tracé gaat ¡n een zo recht mogelijke liin naar de

zuidzijde van windpark Amalia en kruist een deelvan
een zoèÈgebied voor zandwinning en wind-
energlegebied Hollandse Kust (noord).

zandwinning heen en raakt daarbij een vergund
zandw¡ngeb¡ed. Tracéaltematl€f 4 gaat met een meer
noordoostelijke route naar de zuidkant van het
windkavel Hollandse Kust (noord). Er kan gebundeld

worden met datakabels die deels bu¡ten gebru¡k zijn.

Tracéalternatief 4a loopt in het w¡ndenergiegebied
Hollandse Kust (noord) verder door naar het oosten
en bundelt met een pijpleid¡ng en een telecomkabel.

le¡di¡gen, wordt dê winbare zandvoorn¡d zo min mogeliJk beperkt. ln de lntegral€ Eff€ctenanalyse noemen w€ dlt de 'corrldor kabels en leldlnten',

Net op zee Hollandse Kust (west Betal - lnte8rale effectenanalyse - Samenvatt¡nt - Defln¡tief 5
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label 0.1 Beldngtijkste bevínd¡ngen trccéaltemotleven op zee

Âpon¡oena fIARCADIS r:j;;"

Kosten lækfrsþå'thêid
zu¡dolUkeaanlandlng Noord€ll¡kes.nl.ndln8

1Þcê
âlhñâtlêf

Têdrn¡ck

ls

(-li dvñâm¡ek ¿eebodem
(-): natuur (wnb soofreñ en KRM) behalve EMV (dat

1, le, lb

3, 3a

4,4.

Pemånent
(-): veruâchte waerden ercheologie en !!ü!þ9!!g
(0/l: zandw¡nninq (la {0) vanwege l¡gg¡ng ¡n

coridor K&tt), þ!ßEÊISþ¡! (1b (0)) en bekende
wãerden ercheoloa¡e

P6mðnênt
(-l: z¿ndw¡nninr
(-): veruechte en bekende weerden archeolo8ie
(o/l: !!!!þg!s

(--)r Cy!3lj4lceþeCer4
(-)i natuur (wnb sooden en KRM) behalve EMv {det
¡s perñanent), scheeovaan en NcE

Pêmðnênt
Ne8et¡ef: Platform q10-ATul¡p O¡l ¡n separatiezone,
proefbor¡ngen, mogelijk nieuwê platforms en
le¡d¡ngen van Tulip oil
Positief: Trãcéalternat¡ef 1a voldoet aan de

Pemantnt
Negatief : ¿orgen doorkru¡s¡ng ¿andw¡ngeb¡ed

: Negatleft.o.v. trâcé 3 en 4:
lang*e route, interadie
vaaryegen, hoge

begrâafd¡eptes, hoogste

1: €569 miljoen
1â: € 584 miljoen

lbi € 570 miljoen

baggeruolune en beperke

Positiefi ontw¡jken
mun¡t¡elongebied

Negat¡eft.o.v. trâcé 3 en 4:

¡nteÞd¡e vaaNegan, hoge
begraâfdieptes, hoogste
baggeruolume, op grens

ve¡l¡8he¡ds¿one ñún¡t¡estodge-
b¡ed en beperkte bereik-
bâãrheid onderhoud

r¡sico op NGE in

D¡epe begraafdiepte en
hogere baggeruolumes

D¡epe begraafdiepte en
hogere baggeruoluñes

€ 563 miljoen

Diepe begrâafd¡êpte en

hogere kans op NGE

- lnvloed op en van
mogel¡jke toekomst¡ge
verbred¡ng / vergroti ng
lJgeul en rwaaikom
- ontu¡kkel¡ngen Tul¡p o¡l
(beperkt effed)

- lnvloed op ên van
m ogel ijke toekomst¡gê
verbred¡ng / vergrot¡ng
l.Jgeul en ¿waa¡kom
- ontw¡kkelinge¡ Tulip oil
(beperkt effed)

1: € 565 miljoen
1a: € 58o m¡ljoen

1br €572 m¡ljoen

Negâtiefvoor scheepvean: hinder en r¡sico

aânvar¡ngt¡jdens eenlegen onderhoud, r¡s¡coschade
noodânkerên

Pemanent
Negatief: ¿orgen doorkruising ¿andwingeb¡ed,
platform Q10-ATul¡p o¡l in separat¡e¿one,
proefbor¡ngen, mogel¡jk n¡euwe platforms en

ljdelljk
Negatiefvoor scheepvaan: h¡nder en r¡sico
aânvãringtijdens eenleg en onderhoud, risico schede

noodankeren

ve¡lighe¡dszone munitieston-
gebied

' € 565 m¡ljoen

Diepe begraafd¡epte en
hogere kans op NGE

3:€
3ai € 569 m¡ljoen

4l

4a: €564 m¡ljoen

compensat¡e

¿ândw¡nn¡ng

3i €559 miljoen

3a: € 565 m¡ljoen
Pemanênt
(-): veruachte waarden archeolog¡e, Z!!!.!ui!Ii¡9,
!L¡j!þg.$U en tUj!.dStStCiCEC!&.de! (3a neSatief, 3

licht negetief)

- Doorkruis¡ng rêsterende
deel windenergiegebied
Hollandse Kust (noord)

Pos¡tiefi konste route, laag

Tijdel¡ik beggeruolume en we¡nig

Positief: m¡nder h¡ndervisserijvanwege konfe ¡nterâdie vae&egen
toute

Zeer hoge kans NGE en
kosten compensatie

¿andwinning

zeer hoge kans NGE en
kosten compensatie

¿andwinningr|Jdel¡lk
(-)i dvnam¡ek ¿eebodem. natuur (Wnb soonen en

KRM) behalve EMv (dat ¡s pérmanent), Egq!!ig:
qþ¡lgqÞigd en NGE

Pemrnent
(-): veruechte waarden ercheolog¡e, !qi¡!þ99!,
NG E en s!Eþ!9rsi9s9Þi9d9t

1ên Za

Pos¡tief: ¡ets betervoor ¿ãndw¡nn¡ng en v¡sser¡j ¡.v,m. baggeruolume, ontw¡jk¡ng
bundeling kabels en leidingen mun¡t¡estofrgebied en weiñig

Tljd€lljk
(-)i dvnâm¡ek ¿eebodem, natuur (wnb soonen en

KRM) behalve EMV(dat ¡s permânent),

(0/:llE!!E9!ithgid-!!i! &-ve scheeovãðñ
* Corr¡dor Kabels en leid¡n8en

r¡ldêll,t
Posit¡ef : voorkeur vanu¡t scheepveåfr vanweSe m¡nst

drukke route en voorkeurvenu¡tvisserij ¡.v.m

bundel¡ng met bestaande kabels en leidingen
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Trâcéalternatief 1, la en lb
Door het passeren van meerdere drukke scheepvaartroutes ¡s er een hoge kans op hinder van de scheepvaart door de aanwezigheid van werkschepen
tii¡lc¡¡ '{¡ r¡¡a¡Lrr¡mhal-^ E' i. ,,ìrr,,it r^,1.,.i..L .,..---^.,^- r-. ^- ^--(cu,,"t^ oo¡rÉc6,ç cÉ[ rsrdÛer iluËc Kdil5 rs op lLildue ¿dlr oe Kauer geourenoe oe tevensouur. uÑ Koml
onder andere doordat d¡t tracé de ljgeul tweemaal kru¡st. Het tracéalternat¡ef bevindt zich in een gebied met relatief veel zandgolven dat resulteert ¡n een
diepere bcgraafdiepte voor de kabels, hogere baggervolumes en daardoor ook in hogere kosten. Tracéalternatleven 1, 1a en 1b hebben het langste tracé
en daarom relatief (ten opzichte van de andere tracéalternatleven) de hoogste kosten. Iracéalternatief 1 ligt in een gebied met een beperkte zandvoorraad
en loopt n¡et door vergund zandwingebied en zoekgebieden voor toekomstige zandwinning. Voor hct tracéalternat¡ef ¡s geen sprake van financiële
compensatie voor zandw¡nning. Tracéalternat¡ef 1a loopt door de aangewezen corridor kabels en leidingen en voldoet daarmee aan de uitgangspunten van
de Bele¡dsnota Noordzee. Voor milieu is op de volgende deelaspecten een negatieve beoordeling: Wnb-soortenbescherming, Kaderrichtl¡jn Mariene
Stratcgie (KRM), verwachte archeologischc woordcn (o.a. kans op effect op archeologisch relcvante lagen (het L)lÈ¡sr-úLeen larrrJschap) err onbekende
scheeps envlicgtuigwrakken),m¡jnbouwenniet-gesprongenexplosieven(NGE).Tracéalternatieven1en1alopendoorbaggerstortlocatieLoswal tJmu¡den
en Kustfundament ljgeul. Dit kan effect hebben op warmteontwikkeling en -afdracht van de kabels, bereikbaarheirl van de kabels en erosiegaten.
Tracéalterrìat¡ef 1b loo¡rt iliet tloot r.ie baggerstortlocatle. Tullp Oll geeft aan dât het niet gewenst is dat traeéalternat¡et 1 binnen de veiligheídszone van 500

ngen van
Tulip Oil gerealiseerd (voornamelijk ten zu¡den van de lJgeul), hiermee kan wederz¡jdse invloed ontstaan wat Tulip Oil ongewenst vindt. Tracéalternatief 1
heeft invloed op ert ondervindl- invloed van een in de toekomst mogêliike verdieping / vergroting van lJgeul en 'zwaaikom'.

Net op zee Hollandse Kust (west Beta) - lntegrale effectenanalyse - Samenvatt¡ng - Def¡nit¡ef 7
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Flguut 0.3 Oven¡cht beldngrilkte aspecten tmcéalternot¡even 7, 70 en 7b op zee. Groen = Mllleu, Bru¡n = omgev¡ng, Oranje = Techn¡ek en Roze = Toekomstvosthe¡d
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Tracéahernatief 2

Door het passeren van meerdere drukke scheepvaartroutes en parallelligging met de ljgeul ¡n de separatiezone ¡s er een relat¡ef hoge kans op hinder van de
scheepvaart door dc aanwczigheid van werkschepen tlldens de werkzaamheden. Vanuit techniek is aänBegeven dãt er een relatlef hogê kans is op schade
aan de kabel gedurende de levensduur. Tracéalternatief 2 kruist, ¡n tegenstell¡ng tot tracéalternatief 1, niet de lJgeul, maar de scheepvaartroute ten
noorden van de lJgeul. Ook hier geldt een nautisch gegarandeerde diepgang en wordt gebaggerd en gelden gelijke eisen voor de diepteligg¡ng van de kabel
als bij de lJgeul. Tracéalternatief 2 bevindt zich net als tracéalternatief 1 in een gebied met relatief veel zandgolven, dit leidt tot een diepere begraafdiepte,
hogere baggervolumes en daardoorook in hogere kosten. Vergeleken met de overige tracéalternatieven liggen er relat¡efveel scheepswrakken binnen de
onderhoudszone van tracéalternatief 2. Op de volgende deelaspecten krijgt tracéalternatief 2, net als de andere tracéalternatieven, een negatieve
beoordeling: Wnb-soortenbescherming, KRM, verwachte archeologische waarden (door zone met (middel)hoge verwachting) en NGE. Tracéalternatief 2
loopt voor een kleln gedeelte door twec aanBcwczen zoekgebieden voor zåndw¡nning. Verder loopt het doo!. gebièd il!et ru¡me aãneenBesloten w!nbare
zandhocveelheden' Dit hoeft niet gecompenseerd te worden omd¿t d¡t Bebied wordt Bebrulkt voor commêrclële zandwinning (ophoogzand). Daarnaast
loopt een klein deel van het kabeltracé en de onderhoudszone door de veiligheidszone van een munit¡estortgebiecl, Hierbinnen is een verhoogd r¡sico op
het trefferr varr NGE uf andere (mllltalre) objecten. Dlt heeft invloed op verhoogde kosten voor het ¡dentiliceren en venarijderen van dergelijke objecten.
Vettler wurdett er rJoor Tullp Oll proefborlngen (reeds vergund) uitgevoerd en in de toekomst mogelijk nieuwe platforms en leidingen van Tulip Oil
gerealiseerd. Deze platforms en leidingen worden voornamelijkten zu¡den van rle llgeul gcplaatst, waardoor het effect hierop beperkt is vergelek€n met
tracéalternatief 1. Tracéalternatief 2 heeft invloed op en ondervindt Invloed van de mogelijke toekomst¡ge plannen voor verdieping / vergrotlng vån lJgeul
en'zwaaikom'.

Net op zee Hollandse Kust (west Betal - lntegrale effectenanalyse - samenvatt¡ng - Definit¡ef 9
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F¡guut O,4 Overzicht beldngrljkste dspecten tmcédlternot¡ef 2 op zee, Grcen = M¡lleu, Bru¡n = Omøev¡ng, Oranje = Techniek en Roze = Toekomstvdstheid
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Tracéalternatief 3 en 3a

Er is een negatief effect op dynamiek zeebodem, miinbouw, zandwinning en windenerg¡egebieden (3a) en een beperkt negatief effect op scheepvaart.
Bundeling met andere kabels en leiclingen beperkt de effecten op de visser¡j (ook vanwege kortste routel, zandwinning en het windener.giegebied. Op de
volgende deelaspecten kr¡jgt tracéalternatief 3, net als de andere tracéalternatieven, een negat¡eve beoordel¡ng: Wnb-soortenbescherm¡ng, KRM en
verwachte archeologische waarden (door zone met (middel)hoge verwachting). Het kabeltracé loopt door de veiligheidszone van een munitiestortgeb¡ed
waarbinnen sprake is van een verhoogd risico op het treffen van NGE of andere (militaire) objecten. ln vergelijk¡ng met tracéalternatief Z ¡s dit een
verhoogd risico door eventuele mlgratie van objecten (waaronder NGÊ en militaire objecten) naar het noordoosten door het mobiele zeebed (zandgolven).
Dit heeft een verhogende invloed op de kosten voor het identif¡ceren en verwiider¡ng van dgrgelijke objecten. Daarnaast zijn er kosrên vonr compensâtie
zandwinning' Desondanks heeft tracéalternatief 3 de laagste kosten, vanwege de korte route en relatief lage baggervolumes. Vanu¡t techniek is het posit¡ef
(tcn opzichte vån trrcétlternrtief 1 en 2) daL trar-Éaltetltatlef 3 de konstê lên$e, eên laag baggervolume en relatiel lage begraafdiepte kent. Er ¡s ¡n de
toêkomst een beperkl.e invloed op de mogelUke lnvulllñg van het resterend deel van het windenergiegebied Hollandse Kust (noord).

Net op zee Hollandse Kust (west Betal - lntegrale effectenanalyse - samenvatting - Def¡nit¡ef 11
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Figuut 0.5 Overzicht beldngrljkste ospecten tracéaltematieven 3 en 3d op zee. Groen = Milieu, Bruin = Omgev¡ng, Ordnje = Techniek en Roze = Toekomstvastheid
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Tracéalternatief 4 en ¿la

Er is een negatief effect op dynamiek zeebodem, mijnbouw, NGE, windenerg¡egebieden en licht negatief effect op zandwinning en scheepvaart. Bundeling
met andere kabels en leidingen beperkt de effecten op de visserij, zandwinning en hct w¡ndenerg¡egebied. Voor scheepvaart ¿¡jn er van ålle !lternrtlcven
de minste effecten vanwege relatief weinig kru¡s¡ngen en kruisingen met de minst drukke scheepvaartroutes. Op de volgende deelâspecJen krijgt
tracéalternat¡ef 4, net als de andere tracéalternatieven, een negat¡eve beoordeling: Wnb-soortenbescherm¡ng, KRM en verwachte archeologische waarden
(door zone met (middel)hoge verwachting). Vanuit techniek is het posit¡ef (ten opzichte van tracéalternatieven 1, 2 en 3) dat tracéalternatief 4 een laag
baggervolume, geen nabijheid van het munrtiestortgeb¡ed en relãtief lage begraatdiepte kent. Tot slot zijn er, net als tracéalternat¡ef 3, kosten voor
compensat¡e zandw¡nnin8. D¡t geldt niet voor tracéalternat¡ef 4a. Er ls in de toekomst een beperkte invloed op de mogelijke invulling van het resterend deel
van het windenergiegebled Hollandse Kust (noord).
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Figuur0.6 Overz¡cht beldngdjkste dspecten tracéqlterndtieven 4 en 4ø op zee, Grcen = Mil¡eu, Bru¡n = Omgevlng, Ordnje = Techniek en Roze = Toekomstlldsthe¡d
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Opt¡mal¡sat¡e op zee

U¡t de analyse van bovenstaande tracéalternatieven bl¡jkt dat er op enkele locatles knelpunten ontstaan. Om deze op te lossen is er een aantal opt¡malisatie
uitgewerkt, Om de scheepvaartroute te ontzlcn cn tcgclijkertijd in de corridor kabels en leid¡ngen te liggen is tracéalternatief La, op verzoek van RWS, ln
het nlidden van de cnrridor kabels en leidingen gelegd. Dit ¡s een langere route dan trâcéãlternat¡ef 1 en heeft daardoor 15 m¡ljoen euro hogere kosten tot
gevolg. Tevens zi¡n er diverse initiat¡even om telecomkabel(s)
aan te leggen tê in de corridor kabels en leidingen. Daarom ls
een opt¡malisat¡e onderzocht waarbij het kabeltracé zo

noordelijk mogel¡jk in de corridor kabels en leidingen gelegen

is. Deze optimalisatie kent voor de aspecten archeologie,
bodem en water op ree en ecologie op zee geen ondcrschcid
met de tracéalternatieven 1 cn 1a. Voor zandwinnlng is het
effect voor tracéalternatief 1 licht negatief (0/-) en voor
tracéalternatief 1a en de optimal¡satie neutraal (0). De
optimalisãtie ligt over de volledige lengte in een
scheepvaartroute ten zuiden van de Ugeul (behorende tot het
verkeersscheid¡ngsstelsel). Dit is een licht negatiever effect
voor het aspect scheepvaart ten opz¡chte van
tracéalternat¡even 1 en 1a. De score wijzigt echter niet, deze
blijft negatief (-). Voor het aspect omgeving geldt dât er wel
een extra beperking kan zijn voor de scheepvaart ten opzichte
van tracéalternatief 1a. De beoordeling voor het aspect
techniek is gelijk aan de beoordeling van tracéalternatief 1a.
Voor kosten is er een pos¡tief efiect aangezien deze

optimalisatie ongeveêr 15 miljoen minder kost, Voor
toekomstvastheid heeft deze optimalisatie als positief effect
dat de corridor kabels en leidingen aan de zu¡dkant vrij bl¡.¡ft

voor eventuele toekomstige doorkruis¡ngen van kabels en
leidingen.

Figuur 0.7 opt¡mal¡sat¡e tracéalternot¡ef 7/7d op zee
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Tdbel 0.2 Belqnüükte versch¡llen optlmdllsotie op zee ten opz¡chte van trdcédlternatleven 7 en 7q op zee (deelaspecten onder m¡l¡eu d¡e le¡den tot gewilzigde eÍlectscore
zijn onderstreept)

Posltlevort.o,v.
tncéalte.nâtl€f 1.

Posltlêv6rt.o.v.
tñcéålt€mâtlef 1â

Posltl€ver t.o.v.

tÞ.éâltematlef 1â ¡.v.m.
êve¡tuele toelonllge
tele@mkâbel

1e
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1 en 1a op z€€ Posftrever op ¿3!!!gl!D¡!8 t.o.v.
tncéeltem¡tlef 1, v¡nwege ll$l¡8 ln
corldor K&1.

Not¡tlever l,o.v. tracéalt€¡natlef 1 en
1a v@r scheepvaart, vanwoge
volledlge lengte d@r

Negâtlevêr t.o.v. taacé¡lternatlef vgor
scheepvââfr v.nwe8e llgSlng ln
sch€epvaanrode
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0.2.2 Tracéalternat¡even op land

Figuur 0.8 frdcéolternot¡even op ldnd en tronsformotorstotion

Voor alle tracéalternat¡even op land geldt da! gezien de kenmerken
van het gebied, wordt gekozen voor aanleg met boringen; èr vindt
geen open ontgraving plaats buiten de in- en/of uittredepunten.
Tracéalternat¡êf 1 ¡s het meest zu¡delijke tracéalternatief en komt
op het strand ongeveer ter hoogte van het Bunkermuseum aan de
Reyndersweg aan land. Met een boring gaat het onder de duinen
door nåår een terre¡n vàn T¿tð Steel. Mel. een burirrg gaaL lreL

verder naar een in- en/of u¡ttredepunt net in de duinen (NNN-
gebied) tegen het Tata Steel-terrein, Tracéalternat¡ef 1a hee.ft een

tweede in-en/of u¡ttredepunt op het terrein van Tata Steel. Daarna

wordt geboord naar een voormalige bedrijfslocatie van Tata Steel.
Vonaf dit tcrrcin kan met een laatste borint het
transformatorstat¡on Zeestraat bereikt worden. Tracéalternatief 2

komt aan land op hot strand ten zu¡dwesten van Wijk aan Zee. Met
een boring gaat het tracé onder de duinen door naar een in- en/of
u¡ttredepunt net in dc duincn (Natura 2000-geb¡ed) tegen hetTata
Steel-terrein, achter ¡n het beeldenpark'Een Zee van Staal'. Vanaf
h¡er wordt dezelfde route als tracéalternatief 1 gevolgd.

Tracéalternatlef 3 komt aan land op het strand ten zuidwesten van
W¡jk aan Zee. Met een boring gaat het tracé onder de duinen door
naar het terre¡n van het beeldenpark'Een Zee van Staal' nabij de
Bosweg (Natura 2000-gebìed). Vanaf hier wordt geboord naar een
locatie op Tata Steel-terrein waar ook een ¡n- en/of uittredepunt ¡s

voor de kabels van Net op zee Hollandse Kust (noord) en (west
Alpha). Vänaf d¡t terrein kan met een laatste boring het

transformatorstation Zeestraat worden bereikt. Tracéalternat¡ef4 bundelt aan de zuidz¡jde met de tracés voor het Net op zee Hollandse Kust (noord) en
(west Alpha). Vanaf het aanlandingspunt gaat het tracé op land met een boring vanaf het strand onder de duinen naar het parkeerterre¡n Meeuweweg.
Saafnegaq!¡etlfacélyqrdel a¡d€r dulnen en sporerldoor rìaar het terreinvanTatasteel, Van¡f ditÌe¡rehkan meteeû laar(te bodnghet
transformatorstation Zeestraat bereikt worden.

Net op zee Hollandse Kust (west Betal - htegrale effectenanalyse - Samenvatting - Def¡n¡t¡ef L7
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Tabel O.3 Belongr¡jkste bev¡nd¡ngen tracéøltemqtieven op ldnd

Tñc& Mlllou
ålbmâtlêf
lenla

onaêY¡n¡ T€cùn¡.k

Pem¡nent
(-): ruimtel¡¡ke fundies (w¡ndperk Ferrum), en [&]t* {le
neget¡ef; 1 licht negetief)
(O/-): cultuurhi$or¡e (kerekteri*ieke beplant¡ngl

Pemaænt
Negâtief: ongewenÍ voorTâte Steel ¡.v.m.
toekomst¡ge herinricht¡ng têne¡n ¡.h.k.v.
energ¡ètrâns¡tie

Tijdelljk
: Pos¡tief: geen beleende frândhuisjester
' hoogte vãn tracé, vrachfuerkeer

eventueel overtere¡nfata Steel en

1 in-

andere trãcé, tweede ¡n- en/of uinredepunt
b¡ñnen beschermings¿one duinwaterkering
en nabijhe¡d windpark Ferrum (externe
bedreig¡nE)

Posit¡ef: geen knelpunten werkterre¡nen

verduurzâm¡ng lata steel (Hlsarne) ter hoogte
ven een in- en/ofu¡frredepunt en eventueêl van
Hermês (wâterstof produd¡e)
- Mogêlijke ¡nvloed op en van projed Athosl
le¡dingen t.b.v. Co2-opslag ¡n lege gâsvelden

Noord¿ee

ontslu¡ting vân de Noordp¡er

Î¡dêl¡¡k
(-l: Netura 2000 (vanwege likstof) en !!X(ta niet in
NNN)
(-)r þcs!¡str-dÊ8949D !¡yþÊllþgþEseyi¡ß (1a l¡cht
negat¡ef), pr¡ma¡re waterker¡ng, NGE

{0/-): !g!!ggh¡Sþ!ig (aardkund¡se weerden), yg¡4eghlg
we?f.de4 archeoloJie en 8qc"
Pemånent
(0/l: ru¡mtel¡¡kefundies. e¡ ('&L

T¡¡delljk
(-l: Nature 2000 (vãnwege diklof Cllggilgi!.tN4ua
2!90 en NN!
C): þ9!s¡s4C9l994sa, i¡!þs!Lþsþ!!scg!s, pr¡maire

waterker¡ng en NGE

Negatief r ¿o¡gen over mâgneeþelden
Negat¡ef: ¡n- en/of uiftredepunt 2 in
nab¡jheid veel kabels en leid¡ngen en
relatief lang u¡tlegtracé mantelbu¡zen
r¡chtlng de zeeTljdelljk

Neget¡ef: zorgen ovêr hinders€nd-
hu¡sjet natuur en cultuurhistor¡e
(beeldenpark en l¡nie van Beveruijk
Pos¡tief : vrachfu erkeer eventueel over

Pemanant
(0/-): cultuurh¡Sor¡e (kerekteri$iekebeplenting),

rcllllelü!Êlcrcþs en (g!
rl¡dêlljk
{--): Nãtura 2000 (vanwege liklof CL[ßgilgillldllle
2.q991 en NXI

terrein lâtâ
Pemanent
Negatief : zorgen over magneetvelden
trandhu¡sjes

Negat¡ef: ruimte ¡n- en/of uifrredepunt 3 n.v.t.
(tussen de sporen) zeer beperkt en
complex, complex¡te¡t kru¡s¡ngspooruegen,
kãbels en leidlng, complexite¡t kromminB
bor¡ngtracé en relat¡ef lang u¡tlegfracé

4

rud.l¡lk

$rândhuisjes, hinder wooncomplex

ñesal¡ei: rui;t; ¡n- ;;Ài uinredepuni 2 
. 

n.v.t.
(Meeuwenweg) en 3 (tussen de sporen)

zee¡ beperlt en comp¡ex, complex¡te¡t
k.uis¡ng spoorue8en, parallelligB¡ng met
kabels HKN/HKwA, complex¡te¡t kromming
bor¡ngtråcé en relet¡ef lang uitledracé
mentelbuizen r¡chting de zee

kruis¡ngen) door kabels en leidinge¡ *'Recreat¡e e¡ Toer¡sme *** De kosten voor het lânddeel ¿ijn n¡ge¡oeg gelijk met andere tracéalternat¡even.
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Tracéalternetief i en 1a

Op gebied van milieu is er een zeer negatieve beoordellng op het criterium Natura 2000 (vanwege stikstof, zie ook kader hieronder en Kamerbr¡ef vân 16
december 20193) en NNN-gebieden (vanwege ligg¡ng ¡n NNN). Voor tJe orngeving zlJn dlt ook belangrl.lke aspecten. Tracéalternat¡ef Ia heeft daarentegen
geen ¡n- en/of u¡ttrecieptrnt in NNN, Verder heett het tracéalternatief negatieve effecten op beschermde soorten, ruimtclijkc functics (risico's door
windpark Ferrum), prima¡re waterkeringen en NGE. Tracéalternatief t heeft l¡cht negatieve effecten op landschap en cultuurh¡storie (aardkundige waarden
en verwijdering karakteristieke beplanting). D¡t geldt niet voor tracéalternat¡ef 1a. ln vergelijking met de overige tracéalternatleven is sprake van minder
hinder op omwonenden en (strand)recreanten. Op d¡t moment staan er (nog) geen strandhr_!isjes ter hoogte van het ¡n- of uittredepunt op het st!.and4. Het
vrachtverkeer voor de aanlegwerkzaamheden kan eventueel plaatsvinden via het terre¡n van Tata Steel.

Op hct gebied van techniek zijn de volgende aspecten

onderscheldend:
. Eén extra in- en/of u¡ttredepunt vergeleken met de

overige tracéa lternatieven;
. ln- en/of uittredepunten van tracéalternatief 1 en la

vallpn aan be¡de kanten van de duinwaterkar¡ng ¡n de
hpsrhermingszone varr de prirnaire wrtcrkering;

. Relat¡eí complexe kru¡singen en lange afstand
parallelligging met bestaande kabels en leidingen;

. Verhoogci r¡s¡co voor de kabels door nabijheid
windturbines windpark Ferrum.

Tot slot kan de voorziene verduurzam¡ng van het
productieproces van Tata Steel (Hlsarna) waarschijnlijk
nict gccombineerd worden met de huidige ligging van de

deel uitmaken van het programña kunnen als onderdeel van de¿e passende maatregel worden beschouwd. op progrðmmaniveau wordt beoordeeld of wordt voldaan aan de
rrh¡,¡^^^!'â.¡ôñ ,,-^

Bemaakt."
a ln het besiemmingsp¡an "zeez¡chi" vðn de geñeente Velsen wordt wel de realisðtie vãn strandhu¡sjes plånologisch mogelijk geñaakt,

Net op zee Hollandse Kust (west Betal - lntegrale effectenanalyse - Samenvatting - Defin¡t¡ef 19

Stikstofdeposide
Voor alle tracealternatreven rncl. opttmal¡satres van Net op zee Hollandse Kust {west Beta) ts er sprake van
t¡del¡jke sttkstofdeposttie tldens ddnleg. Lr r.le kanrerbrief van 16 december 2019 ts ópgenomen dat er een
prôgramma komt vôor dUUtzame energ¡eprojecten. Duur¿ame €n€rgi€proiecten hebben een {rol¡ticf)
kletne, ttJdeli.ike stikstofuitstoot en -depos¡tie b¡j aanleg, maar dragen îa realisatie Jutst langdung en
structure€l bit aan stikstofreductie. Door de¿c pro.icctcn tc bundelen rn een programma kån een structurele
strkstotreductre worden gereallseerd. Met dit programma kunnen rndivrduele proJecten leunen op de
beoordelitrg die op het n¡veau van het totale programma ¡s gemaakt voor de totale sttkstofdeposttte. Het rs

momenteel niet bekend wanneer d¡t progrâmma gereed rs. lndien d¡t programma op het moment van de
aanvraag van de vergunntng Wet nôtuurbeschefmtng en het vaststellen van het t¡passingsplan niet in
werkrng rs, wordt voor h€t Ind¡vtduele prolect Net op zee Hollandse Kust {west Betai een passende

Seoordelng met ecologlsche ondetbouw¡ng opgesteld. Als d¿aruit blijkt dat s¡gnrficant negat¡eve effecten
niet (volledig) uitgesloten kunnen worden, zal gezocht worden naat oplossingen om de effecten te niet te
doen of te compenseren (middels salderen of een ADC toets). Deze Passend€ Beoordeling v¡ndt dan plaats
parallel aôn het opstellen van het programma.
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in- en/of uittredepunten van tracéalternat¡even 1 en la op Tata Steel-terre¡n (zie verder paragraafopt¡malisaties). Verder moet de Co2-afvang en opslag in

de regio Amsterdam-lJmuiden (Athos) en het voorstel voor een alternatieve ontslu¡ting van de Noordpiergoed afgestemd worden mettracéalternatieven 1

en 1a.

Figuur O.7O Overz¡cht belangr¡jkste aspecten trdcéalterndtieven 7 en 7d op lond. Groen = M¡lieu, Bruin = Omgev¡ng, Orønje = Techniek en Roze = Toekomstvasthe¡d
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Tracéaltêrnatief 2

Op gebied van milieu is er een zeer negatieve beoordeling op het cr¡terium Natura 2000 (vanwege stikstof en ligging ¡n Natura 2OOO) en NNN-geb¡eden
(vanwege ligging in NNN). Voor de omgeving zi¡n dit ook belangrijk aspecten. Verder ¿ijn er negatieve effecten op beschermde soortên, prlmâlre
waterkeringen en NGE. ln vergelljking met tracéalternat¡even 3 en 4 is er sprake van minder hinder op omwonenden. Het werkverkeer voor de
aanlegwerkzaamheden kan eventueel via het terrein van Tata Steel. Daarnaast loopt het tracé, net als tracéalternatief 3 en 4, onder strandhuisjes door en
zijn er onder strandhu¡sexploitanten zorgen om h¡nder en magneetvelden.

Op het gebied van techniek z¡jn de volgende aspecten onderscheidend:
. Relat¡ef pos¡tiefvanwege korte en rechte bor¡ngen;
. Het uittredepunt van tracéalternat¡ef 2 op het strand valt in de beschermingszone van de prima¡re waterkering;
. Beperkte rulmte voor het uitleggen van de mantelbuizen;
. Het tweede in-en uittredepunt ligt ¡n de nabijhe¡d van veel kabels en leidingen, met name elektric¡teitskabels.

Tot slot spelen er vour trdcéalte?natief 2 geen relevante ontwlkkellngen dle vållen onder het the¡Tâ Toêkomswastheid.
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Figuur o,11 oven¡cht belongr¡jkste ospecten tracéaltenat¡ef 2 op ldnd. Groen = Milieu, Bru¡n = Omgevlng, oranje = Techn¡ek en Roze = Toekomstvasthe¡d
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Tracéalternat¡ef 3

Op gebied van milieu is er een zeer negatieve beoordeling op het cr¡terium Natura 2000 (vanwege stikstof en l¡gging ¡n Natura 2OOO) en NNN-gebieden
(vanwegc ligging in NNN). Voor de omgeving zijn dit ook belangrijk aspecten. Vêrder heeft het tracéalternatief neg¿tieve effecten op beschermtje soorten,
pr¡maire waterker¡ngen en NGE. Het wooncomplex aan de Bosweg ligt op relat¡ef korte afstand (circa 30 meter) van het tweede in- en/of uittredepunt van
tracéalternatief 3 (geteld vanaf het strand naar het transformatorstation) waardoor (geluidlhinder kan ontstaan ti¡dens de aanleg. Verder kan er invloed z¡jn
van werkverkeer voor aanlegwerkzaamheden door Wijk aan Zee. Daarnaast loopt het tracé net als tracéalternatief 2 en 4 onder strandhuisies door en zi¡n
eronderstrandhu¡siesexplo¡tanten 20rgen om hinderen magneetvelden. Tracéalternatief3 heeft licht negatieve effecten op landschap en cultuurhistor¡e
door verwijdering karakteristieke beplanting beeldenpark voor aanleg.

Op het gebled van technlek zlJn dê volgende aspecten onderscheidend:
¡ Zeer beperkt beschikbare ruimte voor derde in- en/of uittredepunt (geteld vanaf het strand naar het transformatorstât¡on) tussen de spoorlijnen op het

terre¡n van Tata Steel;

. Het uittredepunt van tracéålternat¡ef 3 op het strand valt in de beschermingszone van de prima¡re wal.etketing;

. Relatief complexe kruisingen met spoorlijnên;

Rêlåt¡ef cgnìpleAú kr'uisirrgurr ntut. babl.ddndH k¿bcl¡ err lel-llngen;

Minst Bunstigc routc van dc boringcn door dc lcngte en eanwez¡ghe¡d 'S'-bocht;

Zeer beperkte ru¡mte voor het u¡tlegßen van de mantelbu¡zen vanwege lange lengtes van boringen;

Tot slot spelen er voor tracéalternatièf 3 geen relevante ontwikkelingen die vallen onder het thema Toekomstvasthe¡d.
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Figuur 0.72 Overzicht belangrijkste aspecten trdcédlternotiel 3 op ldnd. 6roen = Milieu, Sruln = Omgevinq, Orunje = Techniek en Roze = Toekomstvosthe¡d
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Tracéalternatief 4

Op gebied van milieu is er een zeer negatieve beoordeling op het criter¡um Natura 2000 (vanwege stikstofl. Verder z¡jn er negat¡eve effecten op primaire
waterkeringen en NGE en licht negatieve effecten op beschermde soorten. op relatief korte afstand (minimaal 100 meter) van het tweede in- en/of
u¡ttredepunt (Eeteld vánaf het strand naar het transformatorstation) liggen enkele woningen wear geluidhindêr tijdens de aanlcg kan ontstaan. Verder zal
er invloed ziin van werkverkeer door Wijk âan Zee. Daarnaast loopt het tracé net als tracéalternat¡ef 2 en 3 onder strandhu¡sjes door ên z¡jn er onder
strandhuisexploitanten zorgen om hinder en magneetvelden. Tevens liggen kampeerterre¡n de Banjaert en caravanparken Aardenburg en Vondeloord op
geringe afstand van een in- en/of uittredepunt waardoor tijdel¡jk hinder kan ontstâan. Venwege de br.lndeling van t!.acéalte!.natlef 4 nnet het t!.acé ,ran Net
op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) zal deze h¡nder voor omwonenden en recreanten tijdens de aanleg langduriger van aard z¡jn. Een voordeel
van bundeling met Net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha is het eff¡ciënte ruimtegebruik, Tracéalternatief 4 heeft als en¡ge tracé geen l¡cht
negat¡eve effecten op verwachte archeologische waarden. Dit komt omdat de bodem met eventueel archeologische resten op het werkterre¡n aan de
Meeuweweg reeds is verstoord door Net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha).

Op het gebied van techniek z¡¡n de volgcnde aspecten onderscheidend:

' Beperkt besch¡kbarê rttimtc voor twecdc én derde in- en/of uittredepunt (geteld vanaf lìet str¿nd rr¿¿r ltct transforrnatorstatlon);
. Het u¡ttredepunt van lrâcéâltprnâtief 4 op het strancl valt in de beschermingszone van de primaire watcrkcr¡ng;
. RFIåtief complexe kruisingen nìeL spoorl¡jn€ni
. Relatief ongunstige route van dc boringcn door dc lengte en aanwerigheid kromming;
¡ Zeer beperkte ruimte voor het u¡tleggen van de mantelbuizen vanwege lange lengtes van boringen;

' Paralleli¡8ging kabeitracé Net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha). Dit heeft invloed op de belastbaarheid van de kabel, kosten en
installatiewerkzaamheden.

Tot slot spelen er voor tracéalternat¡ef 4 geen relevante ontwikkelingen die vallen onder het thema Toekomstvastheid.
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Figuur O.73 Overzicht beldnøiljkste dspecten trocéalterndtiel4 op ldnd. Groen = Mil¡eu, Bru¡n . Omgev¡ng, Orønje = Techniek en Roze = Toekomsirostheid
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Opt¡mal¡saties

Uit de analyse van bovenstaande tracéalternatieven blijkt dat er op enkele locaties knelpunten ontstaan. Om deze op te lossen zijn er twee optimalisaties
u¡tgewerkt.

F¡guur 0.74 Optimslisatie trqcéaltemãt¡eÍ 1,1ø en 2 op land

Õptimalisat¡e tracëaiternot¡even ifi"o en 2 op land
Tata Steel geeft aan dat de kabels en in- en/of
ulrffedepuñtên zoals tngetekend bU alternatiet 1 ên 1a

de mogelijkheden beperken om het eigen terrein in de
toekomst opt¡maal in te richten voor de
verduurzaming van het productieproces. Daarom is
een opt¡malisatie onderzocht, waarb¡j het terrein van
Tata Steel op deze locaties ontzien wordt. De

opt¡malisat¡e betreft één boring vanaf het strand
d¡rect naar het in- en/of uittredepunt in de
beeldentuin van tracéalternatief 2, Hiermee wordt één
irr. en/of ulttredepunt op terreln vân Tata Steel
overgeslagen en ligt de kabâl h¡or bu¡ten hun terrein.
Vånuif hft th¡:mã
milierr zijn er meer pffprtFn dan hij tracéalternatief 1a,

onder andere op lnvloed op leefomgêvlng (kortere
afcfcnd uraninø¡nì añ ñm.lâr har iñ- Ãñl^f

uittredepunt bij alternat¡ef 1a buiten Natuurnetwerk
Nederland (NNN)en Natura 2000 ligt. De opt¡matisatie
scoort verdêr nagenoeg gelijk aân tracéalternatieven 1

en 2 (m.u.v. kleine gewijzigde beoordelingen voor
landschap en cultuurhistorie). Voor omgeving en
toekomstvasthe¡d heeft deze optima!lsat¡e voor Tata
Steel als effect dat het deel terrein volledig

v."rit 
""n """i.I """rg" 

;s""¡"*loriË. ?"""ra,
bewoners) is echter gevraagd om een tracéalternatief
dat volledig over het terrein van Tata Steel loopt. Bii
de opt¡malisatie is hier geen sprake van.
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Optimal¡sat¡e trocéalærnotief 4 op lond
De ruimte op de parkeerplaats Meeuweweg is beperkt
en mogelijk ontoereikend om de werkzaamheden
volledig binnen de parkeerplaats u¡t te voeren. Daarom
zi¡n twee alternatieve locaties onderzocht voor de
plaats¡ng van het in- en/of uittredepunt: locat¡e 2A en
28. Locatie 2A l¡gt direct ten westen van de huidige
parkeerplaats aan de oostzijde van de Meeuweweg.
Locatie 28 ligt direct ten westen van locatie 2A, aan de
westzljde van de Meeuweweg. Voor het thema Milieu
worden beide locaties ¡n vergelijking met
tracéalternatief slechter beoordeeld dan de
parkeerplaats Meeuweweg. De locat¡e 2A is licht
gunst¡ger ten opzichte van locatie 2B vanwege de
nabijheid van woningen en aanwezige beplanting bi¡
locat¡e 28. Wel ligt 2A in Natura 2000-gebied wat
ecologisch-juridisch complex kan zijn, Vanuit omgeving
ligt hier een meekoppelkans om na de werkzaamheden
het parkeerterrein te verplaatsen naar het in- en/of
uittredepunt 2A of 28 en op de huidige parkeerplaats

een natte duinvallei te creërens. Dit kan ook ecologisch
tot een positief effect leiden. Techn¡sch scoren beide
optimalisaties beter dan het in - en uittredepunt op de
parkeerplaats, aangezien daar een groot knelpunt is

vanwege de beschikbare ruimte.

Figuur O.75 Opt¡mdl¡sat¡e tracéalternatieÍ 4 op lønd

Meeuweweg.
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Tabel 0.4 Belangrijkste versch¡llen opt¡msl¡sot¡e op ldnd ten opz¡chte van tracédltemdtieven op land (deelaspecten onder milieu d¡e leiden tot een gew¡jz¡gde effectscore
t.o.v. van het ttscéalterndt¡ef zijn onderstreeptl
opdmrllsüe Mfbu omgcvlng , Î€drnlol K6bn Îætmstv.sdrGld

Tr¿céa

1enla
Negatieveri Naturã 2000 en N$N
(alleen t.o.v. 1a), ¡nvloed

l@i!c en !èþel.E-g.leiC!!ser
- Posit¡ever: ruimteliike functies
(wlndpark Ferrum en doorkruising
Tatâ Steel)

: - Pos¡tiev4 t.õ.v. 1 op lgtdlg¡gEl!

t.o.v.1a)
Tracéalternatief Negatiêver: eventueel beperkt
2 : effectopnatuurenãardkund¡ge

(w¡l) op in-.n/of u¡ttr.dopunt 2 €n
' : lnvloed leefomgevlng.

i TGc¿alternat¡ef Negatiever: Naturã 2000, !!Nen

Negat¡ever: schuine kru¡sing
pr¡maire waterke.ing en
werkterrein in Beeldenpark

Pos¡t¡ever: geen doorkruis¡nt
te.rein Tata Steel

Positief: creê¡en natuuilaarden
(n¡ttê du¡nvrllê¡) p!rkêêrphrtr
Mccuwçwcg

Positiever: meer ãfstånd tot Eén ¡n- Terre¡ô Tatà Steel vr¡j gehouden

voor plannen Hlsarna
en/of u¡ttredepunt

Nogatiever: schuine kruising
p¡imaire waterker¡ng en
lân8ere lengte 1" boring

uittr€depunt minder
lseen onderscheidend
effect op kosten)

Posit¡ever: meer afstand tot
kabels ên leidinten op 2" in-
en/of ulttredepunt

4"

Locût¡o 2A
beschermdè roortcn,
cultuurhistorle (ssrdkunde en
specif¡eke eleñenten & context),
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