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Geachte raadsleden, 
 
Zoals u weet bestaat het project Net op Zee uit verschillende deelprojecten die ieder 
in verschillende stappen worden uitgewerkt. Zo is voor deelproject Hollandse Kust 
Noord en west Alpha (HKN en HKwA) onder andere ook al een vergunning 
aangevraagd voor realisatie van het transformatorstation op voormalig Tataterrein. 
Een volgende deelstap is het regelen van een overeenkomst voor het noodzakelijke 
kabel en leidingen tracé dat grotendeels met een gestuurde boring gerealiseerd gaat 
worden vanaf de kust via het nieuwe transformatorstation (Zeestraat) tot aan het 
bestaande transformatorstation aan de Kagerweg.  
 
Om dit tracé duurzaam aan te leggen en in stand te houden moet volgens Beverwijk 
een vergunning worden verleend volgens de AVOI. TenneT wil hier echter een ander 
soort overeenkomst voor afsluiten. TenneT en de gemeente verschillen van mening 
over de juridische vormgeving van de borging van de duurzame ligging van deze 
kabels en leidingen.  
 
Vanwege het landelijk belang van Net op Zee en de hoge kosten die gepaard gaan 
met de realisatie van het tracé wil TenneT dit met een ZRO (een zakelijk recht 
overeenkomst) voor onbepaalde tijd regelen. Dit ongeacht of zij met particulieren of 
met de overheid werkt. Een ZRO geeft de meeste rechtszekerheid voor TenneT 
omdat zij daarmee een opstalrecht voor onbepaalde tijd krijgt. Een opstalrecht is 
echter niet in het belang van de gemeente. Ergo het schaadt de belangen van de 
gemeente, omdat wij daarmee voor onbepaalde tijd veel minder zeggenschap en 
flexibiliteit hebben over de ontwikkeling en het gebruik van onze gronden. Aangezien 
Beverwijk een dichtbebouwde stad is die volop in ontwikkeling is en wij geen 30-40-
50 jaar, laat staan 100 jaar vooruit kunnen kijken, is Beverwijk voorstander van een 
andere soort overeenkomst, waarbij ook onze belangen voor de toekomst beter 
geborgd zijn.  
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AVOI (algemene voorwaarden ondergrondse infrastructuur) 
Normaliter verleent Beverwijk (zoals vrijwel alle andere overheden) alleen een 
vergunning voor de ligging van kabels & leidingen door haar stad op basis van de 
AVOI.  
 
De AVOI kent daarbij voor de plaatselijke netten een staffeltabel van 15 jaar die 
regelt welke kosten op welk moment vergoed moeten worden in geval van 
verlegging. Voor zware en duurzame netten is deze op te waarderen naar 30 jaar, 
waarbij de afbouw van de door de gemeente te vergoeden verleggingskosten. Na 15 
jaar (respectievelijk 30 jaar) is de vergoeding dan gedaald naar 0%. De AVOI 
inclusief de 30 jarige staffelmodel is landelijk geaccepteerd. Vanuit het 
gelijkheidsbeginsel geeft Beverwijk daarom de voorkeur aan het verlenen van een 
vergunning op basis van deze AVOI inclusief een staffeltabel van 30 jaar.  
 
TenneT kan echter absoluut niet akkoord gaan met een vergunningverlening op 
basis van de AVOI. Zij hanteren als standaard een ZRO/opstalrecht en willen 
gebruik maken van hun recht om een gedoogprocedure op te leggen, als partijen 
hieraan niet mee willen werken. 
 
ZRO (zakelijkrecht overeenkomst) / opstalrecht  
TenneT hanteert als standaard beleidslijn een ZRO/opstalrecht voor onbepaalde tijd 
om de ligging van haar kabels en leidingen te borgen. Een ZRO/opstalrecht voor 
onbepaalde tijd geeft TenneT namelijk de meeste rechtszekerheid om de kabels 
duurzaam te kunnen laten liggen. Met een ZRO geeft Beverwijk TenneT echter 
duurzaam meer zeggenschap. Niet alleen over het gebruik van de ondergrond, maar 
ook over dat wat er bovenop gebeurt. Dus een mogelijke ruimtelijke ontwikkeling die 
voor de stad essentieel kan zijn, maar nu nog helemaal niet te voorzien is, kan 
daarmee niet tot nauwelijks doorgang vinden. 
 
Een ZRO / opstalrecht voor onbepaalde tijd is voor Beverwijk echter absoluut niet 
wenselijk en niet conform onze eigen beleidsuitgangspunten. Vroegtijdig in het 
proces, bij het onderzoek naar de mogelijke ligging van het kabel tracé is dit door 
Beverwijk al aangegeven. 
 
Een maatwerkovereenkomst 
Na bestuurlijk overleg tussen TenneT, het ministerie en Beverwijk is nu afgesproken 
om samen een maatwerkovereenkomst op te stellen. Dit als compromis om aan de 
belangen van beide partijen tegemoet te komen. Dit blijkt echter geen makkelijke 
opgave te zijn. Als tussenstap is daarom nu eerst overeenstemming in een 
Hoofdlijnenovereenkomst grondgebruik HKNWA” (INT-20-55350) bereikt. 
Zowel voor TenneT als Beverwijk geeft deze tussenstap houvast en een kader om 
ook tot overeenstemming te komen in de nog uit te werken maatwerkovereenkomst.  
 
Gedoogplicht procedure 
De projectplanning voor realisatie van HKN en HKwA loopt ondertussen echter 
gewoon door. TenneT geeft aan dat zij nu met een gedoogprocedure moet starten 
om geen vertraging in dit project op te lopen. Zo’n procedure kan namelijk maar 
eenmalig per project worden gestart, waarbij alle partijen die of niet mee willen 
werken of de ZRO overeenkomst (of maatwerkovereenkomst) nog niet getekend 
hebben, gelijktijdig worden meegenomen. Ook Beverwijk wordt hierin dus 
opgenomen. Beverwijk heeft aangegeven dat zij dit zeer spijtig vindt. 
 
Wel is afgesproken om na ondertekening van de hoofdlijnenovereenkomst gelijk 
door te werken aan de maatwerkovereenkomst. Zodra deze maatwerkovereenkomst 
door beide partijen is vastgesteld of aangegaan wordt Beverwijk weer uit de 
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gedoogprocedure gehaald. Wij hebben er als Beverwijk vertrouwen in dat we 
overeenstemming bereiken in deze nog verder uit te werken. 
 
In de verwachting u hiermee vooralsnog voldoende geïnformeerd te hebben over de 
ontwikkelingen in dit deelproject, 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Beverwijk, 
de gemeentesecretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
drs. E.R. Loenen drs. M.E. Smit 
 
Bijlage(n): Hoofdlijnenovereenkomst grondgebruik HKNWA” (INT-20-55350)  




