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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-751514193 DOS-2019-
0002256

Onderwerp

Zienswijze RCR Netten op Zee IJmuiden Ver Alpha en Bèta

 
Advies

1 . Vast te stellen de zienswijze/het regio-advies met betrekking op de Integrale Effect Analyse

(IEA) voor het project onder Rijkscoördinatieregeling (RCR) Netten op Zee IJmuiden Ver

Alpha. Dit regio-advies zal worden ingediend door de Provincie Zuid-Holland mede namens

de gemeenten op Voorne-Putten; de gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en

Waterschap Hollandse Delta.

2. Vast te stellen de zienswijze/het regio-advies met betrekking op de Integrale Effect-Analyse

(IEA) voor het project onder Rijkscoördinatieregeling (RCR) Netten op Zee IJmuiden Ver

Bèta. Dit regio-advies zal worden ingediend door de Provincie Zuid-Holland mede namens

mede namens de gemeenten op Voorne-Putten, de gemeente Rotterdam en het waterschap

Hollandse Delta.

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten geïnformeerd worden

over de zienswijzen en uitgenodigd worden om eventuele aanvullingen op beide zienswijzen

te leveren in haar vergadering van 30 september 2020.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de zienswijzen Netten op Zee IJmuiden Ver

Alpha en Bèta.
 
Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
-wijzigingen door te voeren naar aanleiding van hetgeen wordt besproken in de Statencommissie;
-in de GS brief op te nemen dat er afstemming met het Havenbedrijf heeft plaatsgevonden;
-in de brief aan PS expliciet te maken dat dit kansen biedt bijvoorbeeld ten aanzien van de
Maasvlakte;
-een check te doen op de in de GS brief genoemde 11 Gigawatt (GW) aan offshore en dit zo
nodig aan te passen..

Bijlagen
1 . Zienswijze/regio-advies RCR Netten op Zee IJmuiden Ver Alpha
2. Zienswijze/regio-advies RCR Netten op Zee IJmuiden Ver Bèta
3. GS-brief aan PS ‘informeren zienswijze/regio-advies RCR Netten op Zee IJmuiden Ver

Alpha en Bèta

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 22 september 2020 30 oktober 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Het ministerie van EZK heeft de provincie als regiopartij betrokken bij de processen

Rijkscoördinatieregeling (RCR) Netten op Zee IJmuiden Ver Alpha en Bèta. Als onderdeel van dit

proces zijn Integrale Effect Analyses uitgevoerd. Op basis van de resultaten van deze

onderzoeken zal de minister later dit jaar zijn keuze uitspreken voor voorkeursalternatieven voor

beide tracés.

 

Bij brief d.d. 1 1 juni 2020 vraagt het ministerie de provincie(s) te adviseren over de uitkomsten

van de onderzoeken in de Integrale Effectanalyse en de coördinatie van de Zuid-Hollandse

regiopartijen daarvoor te coördineren. Dit zogenaamde regio-advies is in wezen een zienswijzen,

zij het dat deze aan meerdere partijen gezamenlijk en langer dan de openbare ter inzagelegging

van beide IEA’s wordt gevraagd.

 

De advisering betreft twee separate rijkscoördinatieregelingen, die vanwege hun inhoudelijke en

procedurele overeenkomsten gezamenlijk aan U worden voorgelegd. Het betreft immers twee in

uitvoering gelijkwaardige hoogspanningskabels, die in meer of mindere mate over Zuid-Hollands

grondgebied voeren en daarmee raken aan onze belangen.

 

Na de keuze van een Voorkeursalternatief voor beide trajecten zal een Rijksinpassingsplan

worden opgesteld voor het gekozen tracé, waarbij het Rijk de verplichting heeft regionale

overheden waaronder PS te horen. Op verzoek van de gedeputeerde Ruimte worden onze

standpunten nu al gedeeld met de Staten, om deze waar zij dat nodig acht aan te scherpen.

De regio-adviezen zullen daarom pas worden verzonden na behandeling in de Statencommissie

Ruimte, Wonen en Economie op 30 september 2020 aanstaande.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excusief BTW : € 0,00

Programma   : Programma 6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

 

Juridisch kader

Het indienen van zienswijzen is een bestuurlijk mandaat van GS. Vanwege de toekomstige rol

van PS in een Rijksinpassingsplan, voor zover de tracés in de voorkeursalternatieven over Zuid-

Hollands grondgebied voeren, wordt PS nu al geïnformeerd over de zienswijzen.

 

De zienswijzen/regio-adviezen worden mede ondertekend namens de colleges van de Zuid-

Hollandse gemeenten en het dagelijks bestuur van het waterschap die als regio ook gevraagd zijn

te adviseren over beide Rijkscoördinatieregelingen.

2 Voorafgaande besluitvorming

 Niet van toepassing. 

 



3/3

3 Proces

 Zie GS-brief. 

 

4 Participatie

 

De processen Netten op Zee IJmuiden Ver betreffen een Rijkscoördinatieregeling waarin de

Provincie samen met de overige betrokken overheden als ‘regio’ de participerende partij is. De

zienswijze/het regio-advies vertegenwoordigt alle betrokken belangen van deze partijen.

 

In het vervolg van het proces na de keuze voor een voorkeursalternatief door de minister start de

borging van de gekozen tracés in een Rijksinpassingsplan. Het Rijk is daarin verplicht de overige

overheden bij te betrekken.

 

5 Communicatiestrategie

De stukken zullen na vaststelling door GS worden gepubliceerd op de provinciale website. 

 


