
Geluid transformatorstation 
TenneT - net op zee Hollandse 
Kust (noord en west Alpha)

Bijeenkomst bewonersorganisaties
Beverwijk / Wijk aan Zee
12 februari 2019



› Welkom, voorstelronde

› Aanleiding, doel en spelregels 
bijeenkomst

› Korte schets project en proces

› Rollen partijen

› Inventarisatie vragen / zorgen

› Beantwoording vragen / toelichting 
overheden

› Overige vragen

› Afsluiting

› Start 19.30 u

|

|

|

|

› Pauze

|

|

|

› Einde 21.30 u

Programma
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Min. EZK
› Judith Vlot
› Annemieke Schouten

Provincie Noord-Holland
› Jeroen Sipman

Gemeente Beverwijk
› Hargo van der Hoek
› Wethouder Erol (toehoorder)

ODIJ
› Coen Eigenhuis

ODNZKG
› Henk Janssen

TenneT
› Jeroen van Haeren
› Martijn Haman
› Erik Koppen (Arcadis)

Wijkgroep Westertuinen-Warande

› F. Backus (Frans)

› H. Kramer (Hans)

› R. van Buren

› S. Nuesser

› aantal toehoorders

Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee

› L.S. van der Scheer (Luuth)

› R. de Kaper (Ronald)

Dorpsraad Wijk aan Zee

› P. Elzer (Pieter)

› D. Buwalda (Douwe)

Deelnemers
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Aanleiding, doel en spelregels
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➢ Aanleiding: uitnodiging van Wijkgroep Westertuinen-Warande aan het ministerie 
van EZK om toelichting te geven op het aspect geluid nav ontwerpbesluiten

• voorstel: naast Wijkgroep ook andere bewonersgroep uitnodigen: Stichting 
Milieuherstel Wijk aan Zee en Dorpsraad Wijk aan Zee

➢ Doel: helderheid geven over het geluid van het transformatorstation, hoe 
hiervoor vergunning wordt verleend en hoe hierop wordt gehandhaafd

➢ Spelregels:

• bijeenkomst gaat over het onderwerp geluid

• informatie verstrekken door overheden en TenneT

• vragen stellen door bewonerscomités

• beantwoorden van vragen; niet onderhandelen; geen toezeggingen

• gesprek: geen verslag
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Net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)
Project 

Aansluiting windparken op landelijk 
hoogspanningsnet:
- Platform op zee
- Ondergrondse kabel
- Transformatorstation
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Net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)
Proces 

➢ Gestart eind 2016

➢ Kennisgevingen notitie reikwijdte en detailniveau 
en keuze voorkeursalternatief h-a-h-bladen

➢ Informatie op websites rijk en TenneT

➢ Afstemming met gemeenten en provincie

➢ Gesprekken met belangenorganisaties

➢ Inloopavonden mei 2017, juni 2018

➢ Kennisgeving ontwerpbesluiten h-a-h-bladen

➢ Inloopavonden november 2018



Rollen verschillende partijen
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➢ EZK: rijkscoördinatie

ruimtelijke inpassing (inclusief coördinatie vergunningen)

➢ Gem/Prov.

advies ruimtelijke inpassing

➢ TenneT

voorbereiding en realisatie net op zee, aanvraag vergunningen

➢ ODIJ/Gem. Beverwijk

verlenen omgevingsvergunning

handhaven vergunning

➢ ODNZKG/Prov. NH

toetsen of er voldoende geluidsruimte is om vergunning te verlenen

handhaven geluidszone



Vragen
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Omgevingsdienst IJmond
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Vergunning aanvraag/verlening

• Vooroverleggen

• Aanvraag 3 september 2018

• Benodigde documentatie

• Zonebeheerder

• Interne toets akoestisch rapport

• Voorschriften



Omgevingsdienst IJmond
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Handhaving

› OD IJmond bevoegd gezag

› Klachten

› Geluidsmeting

› Klacht gegrond?

› Handhaving



Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
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Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
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TenneT
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file://Lnv.intern/grp/KD/ez-files/DATA/SEV III/Project Hollandse Kust Noord/Communicatie en SOM/bewonersbijeenkomst geluid 12 feb 2019/20190212a Bewonersbijeenkomst transfomatorstation Net op zee HKN HKW Alpha.pdf


Afsluiting
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➢ Samenvatting

➢ Stand van zaken project + activiteiten komende periode (RCR-procedure, start RCR 
netaansluiting volgend windpark, voorbereidende activiteiten TenneT)

➢ Afspraken


