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Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 24 mei 2022

Onderwerp: Vaststelling provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek

Kenmerk: 1169305/1831689

Bijlagen:

Bijlage 1: Definitief provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek
(toelichting, regels en verbeelding met bijlagen)
Bijlage 2: Geanonimiseerde Nota beantwoording zienswijzen, inclusief overzicht aanpassingen
ten opzichte van ontwerp-provinciaal inpassingsplan

1.

Inleiding

Vanwege de veiligheid, de betrouwbaarheid en de grote transportcapaciteit, spelen in Nederland
hoogspanningsinstallaties een belangrijke rol bij het transport van elektriciteit.
Hoogspanningsinstallaties zijn van vitaal belang voor het functioneren van de samenleving. Bij de
Elektriciteitswet 1998 (de "E-wet") is TenneT aangewezen als beheerder van het landelijk
hoogspanningsnet. TenneT is daarmee verantwoordelijk voor een ongestoorde werking van dit net.
Een daarbij behorende belangrijke kerntaak is het tijdig realiseren van nieuwe
hoogspanningsinstallaties om knelpunten in het net te voorkomen alsook de gerealiseerde
hoogspanningsinstallaties optimaal te beheren, te onderhouden en veilig te stellen, zodat kan
worden voldoen aan de wettelijke taken.
Op basis van wet- en regelgeving en de maatschappelijke taak van de netbeheerder dient TenneT
oplossingen te realiseren die doelmatig zijn. De daarbij gemaakte kosten dienen verantwoord te
kunnen worden aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM), die een belangrijke rol speelt als
toezichthouder. Indien er verschillende opties zijn om een kwalitatief goede
elektriciteitsinfrastructuur te realiseren tegen uiteenlopende kosten, dan zijn de netbeheerders
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gehouden aan het realiseren van de optie die maatschappelijk gezien de laagste integrale kosten
met zich meebrengt.
De huidige elektriciteitsinfrastructuur in Noord-Holland kan noch aan de toenemende vraag naar
elektriciteit, noch aan het toenemende aanbod voldoen. Er ontstaat een zogenoemd knelpunt in
het netwerk tussen Beverwijk en Oterleek. Om dit knelpunt in het elektriciteitsnetwerk op te
lossen heeft TenneT de provincie Noord-Holland verzocht om een Provinciaal Inpassingsplan
(hierna: PIP) op te stellen en in procedure te brengen ten behoeve van een netuitbreiding tussen
Beverwijk en Oterleek. Deze netuitbreiding is nodig voor het verhogen van de transportcapaciteit
van het huidige elektriciteitsnetwerk en voor het vergroten van de betrouwbaarheid van de
stroomvoorziening. Deze netuitbreiding moet in het vierde kwartaal van 2024 gerealiseerd zijn. De
provincie is gevraagd een PIP op te stellen, vanwege het provinciaal belang bij de netuitbreiding.
Het ministerie van Economische Zaken heeft de verzwaring van de elektriciteitsinfrastructuur en de
ontwikkeling van een waterstofnetwerk voor Noord-Holland tot projecten van nationaal belang
verklaard. Het MIEK is een landelijk programma dat er op is gericht de klimaatdoelen van 2030 en
2050 te halen. Het programma heeft onder meer als doel de Nederlandse industrie voorop te laten
lopen op het gebied van klimaat, milieu en energie. Daarnaast moet het MIEK er voor zorgen dat
Nederland een goede vestigingsplek voor industriële partijen blijft.
Het elektriciteitsnetwerk loopt in Noord-Holland op meerdere plekken tegen capaciteitsgrenzen
aan. Om de industrie het NZKG van voldoende elektriciteit te voorzien, is een uitbreiding en
verzwaring van het netwerk nodig. Deze uitbreiding en verzwaring bestaat uit acht deelprojecten.
Het 8e deelproject is het realiseren van een nieuw 150kV-station Beverwijk, het realiseren van een
nieuwe 150kV-kabelverbinding Beverwijk-Oterleek en een nieuwe 380/150kV-transformator in
Beverwijk.
Ten opzichte van het in 2020 besproken tracé is nieuw dat de huidige 150 kV-verbinding VelsenOterleek ook aan het nieuw te realiseren schakelstation in Beverwijk wordt aangesloten. Dit is op
verzoek van TenneT gebeurd en na overleg met de gemeente Beverwijk. Door deze reconstructie
wordt de leveringszekerheid verhoogd, hoeft er niet een parallel een planologisch traject van de
gemeente Beverwijk te lopen en kan TenneT de werkzaamheden gelijktijdig uitvoeren.
Doelstellingen en evaluatiecriteria
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Het provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek (PIP) maakt de volgende
ontwikkelingen mogelijk:
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een nieuw 150 kV-schakelstation in Beverwijk;
een nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding tussen het bestaande 380 kVhoogspanningsstation in Beverwijk en het nieuw te realiseren 150 kV-schakelstation in
Beverwijk (waarbij als uitgangspunt geldt dat wordt gebundeld met bestaande
kabelverbindingen);
een nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding tussen het nieuwe 150 kV-schakelstation in
Beverwijk en het bestaande 150 kV-hoogspanningstation in Oterleek;
het aansluiten van de bestaande ondergrondse 150 kV verbindingen Velsen-Oterleek en
Velsen- Beverwijk op het nieuwe 150 kV-schakelstation in Beverwijk.
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Financiering, communicatie en (burger)participatie

Tussen TenneT en de provincie Noord-Holland is een anterieure samenwerkingsovereenkomst voor
de netuitbreiding tussen Beverwijk en Oterleek getekend. In deze overeenkomst wordt de inzet
van de provincie Noord-Holland voor dit project vergoed door TenneT.
In het najaar van 2020 zijn diverse informatiebijeenkomsten voor omwonenden en
belangstellenden georganiseerd. Daarin werd verteld over de noodzaak en gevolgen van de
uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk tussen Beverwijk en Oterleek. TenneT heeft daarnaast met
alle grondeigenaren langs het tracé gesproken en ook de wensen van deze eigenaren zoveel als
mogelijk vertaald in het gekozen tracé. Voor het gehele project is op 3 maart 2022 een digitale
informatiebijeenkomst gehouden.
Via de website www.noord-holland.nl/netuitbreiding en op de website van TenneT is informatie
over het project te raadplegen. Via een digitale nieuwsbrief worden belanghebbenden die zich
hebben aangemeld geïnformeerd. Publicaties worden naast de wettelijk voorgeschreven wijze ook
als persbericht verspreid bij de gemeenten op de route van het provinciaal inpassingsplan. Deze
informatie is ook door de betrokken gemeenten gedeeld via hun gemeentelijke pagina’s.
Voor de realisatie van de ondergrondse 150kV kabelverbinding worden tussen TenneT en de
grondeigenaren gesprekken gevoerd en nadere overeenkomsten gesloten.
4.

Proces en procedure

Op grond van artikel 3.26, lid 2, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) in samenhang met
de afdelingen 3.1, 3.2 en 3.3 van de Wro stellen Provinciale Staten het inpassingsplan vast. Na
vaststelling zal het provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek gedurende
6 weken ter inzage worden gelegd met de mogelijkheid om beroep in te dienen bij de Raad van
State.
Het vaststellingsbesluit en het provinciaal inpassingsplan zullen worden bekendgemaakt op de in
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) voorgeschreven wijze. Het vaststellingsbesluit zal worden
gepubliceerd in het Provinciaal Blad en zal te vinden zijn op www.ruimtelijkeplannen.nl.
5.

Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter

mw. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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Ontwerpbesluit

Nr. 38-2022

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 24 mei 2022;

gelet op


het zwaarwegende belang van een goed functionerend elektriciteitsnetwerk;



artikel 3.8 juncto 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening, de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.6
van het Besluit ruimtelijke ordening, artikel 1.1. lid 1 sub a van de Crisis- en herstelwet en
artikel 11 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet;

Overwegende dat het ontwerp-inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht van 16 februari 2022 tot en met 29 maart 2022 gedurende een
periode van 6 weken ter inzage heeft gelegen;
Dat gedurende deze periode van terinzagelegging in totaal vijf ontvankelijke zienswijzen zijn
ingediend;
Dat het voorliggende project, PIP Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek, valt onder categorie
1.6 van bijlage I van de Crisis- en herstelwet zodat de afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en
herstelwet van toepassing is. Voor de beroepsprocedure betekent dit onder andere dat het voor
appellanten niet mogelijk is een pro-forma beroepsschrift in te dienen. Appellanten zijn gehouden
om binnen de beroepstermijn, de gronden van hun beroep in te dienen.

besluiten:
1. De Nota van beantwoording, versie d.d. 24 mei 2022 vast te stellen;
2. Het provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek, bestaande uit
verbeelding, planregels, bijbehorende toelichting en bijlagen zoals digitaal vervat in het GML
bestand NL.IMRO.9927.IPnu150kVBeveOter-VG01 vast te stellen.
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3. Gedeputeerde Staten, op grond van artikel 3.26 lid 4 Wro, binnen de grenzen van het
inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek aan te wijzen als bevoegd gezag op
een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in
a. artikel 5.3.1 van het PIP, betreffende een omgevingsvergunning op grond van 2.1, lid 1,
onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning
voor het bouwen van een bouwwerk op gronden met de medebestemming ‘waardearcheologie’ en
b. artikel 5.4.1 van het PIP, betreffende een omgevingsvergunning op grond van 2.1, lid 1,
onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning
voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden op
gronden met de medebestemming ‘waarde-archeologie’.
4. Het provinciaal inpassingsplan met het digitale kenmerk NL.IMRO.9927.IPnu150kVBeveOterVG01 te publiceren op www.ruimtelijkeplannen.nl en het besluit overeenkomstig de wettelijke
vereisten uit de Wet ruimtelijke ordening bekend te maken en daarbij te vermelden dat de
Crisis en herstelwet van toepassing is.
5. Het vastgestelde provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek
gedurende 6 weken ter inzage te leggen vanaf de datum van publicatie.
6. De betrokken gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Zaanstad te
informeren over dit besluit en de publicatie te delen met de gemeentebesturen.

Haarlem, 4 juli 2022

Provinciale Staten voornoemd,
voorzitter,

statengriffier,
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