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Persbericht 
 

Advies over milieueffectrapport Net op Zee Hollandse 
Kust Noord en West 
 
Betrek cultuurhistorische en archeologische 
waarden bij locatiekeuze transformatorstation 
 
De Commissie m.e.r. heeft een tussentijds advies uitgebracht over het project 
Net op Zee Hollandse Kust Noord en Noordwest/West. Voor de keuze van een 
kabeltracé is alle informatie aanwezig. Voor de locatiekeuze van het transforma-
torstation moeten de archeologische waarden nog beter in beeld komen. Ook de 
cultuurhistorisch waardevolle Stelling van Amsterdam vraagt nog aandacht.  
 
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van 
milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 
Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 
de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Binnenlandse Zaken (BZK) - besluit over het 
project. Zie ook www.commissiemer.nl. 
 
Het project 
TenneT en het Rijk willen een kabelverbinding aanleggen naar de toekomstige wind-
parken op de Noordzee. Deze kabel moet de parken Hollandse Kust Noord en Hol-
landse Kust West aansluiten op het landelijk hoogspanningsnet.  
De ministers van EZK en van BZK gaan de aanleg mogelijk maken met een inpas-
singsplan. Voordat een besluit wordt genomen onderzoekt TenneT de gevolgen voor 
het milieu in een milieueffectrapport. De ministers hebben de Commissie m.e.r. om 
een tussentijds advies gevraagd over de Notitie tussentijdse onderzoeksresultaten ten 
behoeve van de onderbouwing van het voorkeursalternatief van het kabeltracé en het 
transformatorstation. 
 
Het advies 
Voor de keuze van een kabeltracé op land en op zee geeft de Notitie tussentijdse 
onderzoeksresultaten voldoende informatie.  
Voor de keuze van een locatie voor het transformatorstation signaleert de Commissie 
risico’s met betrekking tot archeologische en cultuurhistorische waarden. Op de poten-
tiële locaties Tata Steel, Laaglandersluisweg en Bocht Westpoortweg zijn belangrijke 
archeologische waarden aanwezig, zoals het Rijksmonument van het Romeins Cas-
tellum bij Velsen. De archeologische waarden en mogelijk te treffen beschermende 
maatregelen van deze locaties zijn nog onvoldoende in beeld. De Commissie advi-
seert dit nader uit te werken voor de keuze van het voorkeursalternatief. 
In het studiegebied bevindt zich ook de Stelling van Amsterdam die is aangemerkt als 
Unesco werelderfgoed. Hoewel de effecten op de Stelling goed in beeld zijn gebracht 
is niet helder hoe het Unesco-afwegingskader wordt gehanteerd bij de locatiekeuze. 
De Commissie adviseert dit toe te lichten bij de onderbouwing van het voorkeursalter-
natief. 
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