
From: Vlot, J.E. (Judith) 
Sent: donderdag 14 februari 2019 21:28 
Subject: presentaties geluid transformatorstation net op zee HKNWA op 12 februari 
 
Beste leden van de Wijkgroep Westertuinen-Warande, Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee en 
Dorpsraad Wijk aan Zee, 
 
Dinsdagavond hebben we naar aanleiding van de uitnodiging van de Wijkgroep een overleg gehad 
over het geluid van het transformatorstation dat voorzien is langs de Zeestraat. 
We hebben met elkaar gesproken over het proces. Uw opmerkingen over de wijze van 
communiceren nemen we als Rijk ter harte. 

Daarnaast is uitgebreid stilgestaan bij een aantal geluidsaspecten: 
- de manier waarop het geluidszonebeheer in de regio plaatsvindt, hoe vergunningen worden 
verleend en hoe wordt gehandhaafd; 

- wat de bijdrage is aan geluid van het transformatorstation ten opzichte van het reeds aanwezige 
geluid (werkelijk en berekend); 
- welke maatregelen TenneT kan nemen om geluid verder te reduceren. 
Als laatste hebben we aangekondigd wat er de komende periode gaat gebeuren: 

- start boskap ten behoeve van onderzoeken, naar verwachting binnen enkele weken; 
- het project ‘net op zee Hollandse Kust (west Beta)’ gaat binnenkort van start met een 
kennisgeving en ter inzage legging van het voornemen en participatieplan. 
 
Zoals afgesproken stuur ik u de presentaties. Op pagina 4 van de eerste presentatie zijn de namen 
aangepast; verder zijn de presentaties ongewijzigd tov wat aan u is getoond. 

 
Mochten er nog vragen bij u op komen, dan kunt u die naar mij sturen. Ik zal de vragen dan 
uitzetten bij één van de specialisten / vertegenwoordigers die vanuit overheden en TenneT 
aanwezig waren en zorgen dat u reactie krijgt. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Judith Vlot 
........................................................................... 
Directoraat-generaal Klimaat & Energie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73| 2594 AC| Den Haag 
Postbus 20401| 2500 EK| Den Haag 
............................................................................ 
T +31 6 15897672 
judith.vlot@rvo.nl 
http://www.rijksoverheid.nl/ezk 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, 

Innovatief en Internationaal ondernemen.  
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