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Middelburg, 9 juni 2020
Geachte voorzitter,
In het Klimaatakkoord uit 2019 wordt voor de productie van duurzame elektriciteit, naast wind en zon op
land, ingezet op het realiseren van een aantal windparken op zee om de doelstelling in te vullen. Een van
die nog te ontwikkelen windparken is het gebied IJmuiden Ver. In een verkenning in opdracht van het
ministerie van EZK is onderzocht hoe de windparken op de Noordzee op het hoogspanningsnet
aangesloten kunnen worden. Voor IJmuiden Ver komt uit de verkenning naar voren dat de netaansluiting
voor de helft gezocht moet worden op een aansluitpunt in Borssele of Geertruidenberg (Alpha) en voor de
andere helft op de Maasvlakte of Simonshaven (Beta).
Het ministerie en Tennet hebben vervolgens in een Integrale Effect Analyse aspecten als kosten,
techniek, milieu, omgeving, toekomstgerichtheid van de aansluit varianten onderzocht.
Het ministerie van EZK legt vanaf 12 juni de resultaten van de Integrale Effect Analyse (IEA) en de MER
fase 1 voor het project netaansluiting IJmuiden Ver Alpha ter inzage. Deze stukken worden gepubliceerd
op de website van Bureau Energieprojecten onder lopende projecten, Hoogspanning: Net op zee
IJmuiden Ver Alpha.
Het doel van de netaansluiting is omschreven als het realiseren van een gelijkstroomaansluiting van het
windenergiegebied IJmuiden Ver op het landelijke hoogspanningsnet. Binnen het project Alpha wordt
gekeken naar een aansluiting op het hoogspanningsstation bij Borssele via de Westerschelde of via het
Veerse Meer of op het hoogspanningsstation bij Geertruidenberg. Het project Beta wordt waarschijnlijk
aangesloten op het hoogspanningsstation op de Maasvlakte. De volledige versie van deze IEA met
bijbehorende stukken ligt gedurende 4 weken voor een ieder digitaal ter inzage. Tevens zullen digitale
informatiebijeenkomsten georganiseerd worden.
De minister van EZK heeft het voornemen om eind dit jaar een voorkeursalternatief vast te stellen en
vraagt de betrokken Zeeuwse overheden om hierover eind september een gezamenlijk advies aan hem
uit te brengen. De provincie Zeeland, de gemeenten Noord-Beveland, Veere, Middelburg, Goes, Borsele,
Vlissingen en het waterschap Scheldestromen pakken dit gezamenlijk op en hebben de minister dit
gezamenlijke regio advies toegezegd. Een dergelijk verzoek heeft de minister ook aan de betrokken
overheden in de provincie Noord-Brabant en Zuid-Holland gedaan.
Wij zullen u eind september over ons gezamenlijke advies informeren.
Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

