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Aanhef

De Min
eeft op 17 augustus 201
nister van In
nfrastructuurr en Milieu he
17 een aanvrraag
ontvan
ngen van National Grid Viking
V
Link L
Ltd uit het Ve
erenigd Koninkrijk om ee
en
vergun
nning als bed
doeld in hoo
ofdstuk 6 van
n de Waterw
wet (Wtw) vo
oor het verricchten
van ha
andelingen in
n een waters
systeem.
De aan
nvraag is namens de aan
nvrager inge
ediend door Witteveen+B
Bos N.V.
De aan
nvraag betre
eft:
het ge
ebruik maken
n van het rijkswaterstaa tswerk Noorrdzee of de daartoe
d
behore
ende besche
ermingszone door, anderrs dan in ove
ereenstemmiing met de
functie
e, daarin, da
aarop, daarboven, daarov
ver of daaro
onder werkza
aamheden te
e
verrich
hten, werken
n te maken of
o te behoud
den, dan wel vaste substtanties of
voorwe
erpen te storten, te plaa
atsen of neerr te leggen, of deze te la
aten staan o
of
liggen.
De aan
nvraag is geregistreerd onder
o
zaakn
nummer RWS
SZ2017-00012864.

RWS ON
NGECLASSIFICE
EERD_

Pagina 1 van 20

Rijks
swaterstaat Zee
e en
Delta
a

De aan
nvraag omva
at, naast hett elektroniscche aanvraag
gformulier, de
d volgende
stukke
en:
1. Toelichting
g op de vergunningaanvrraag
2. Bijlage 1: Milieueffectrrapport
3. Appendix 1 bij MER: Outline
O
of the
e EIA proced
dure
4. Appendix 2 bij MER: Viking
V
Link - Marine Mam
mmal Risk As
ssessment
5. Appendix 3 bij MER: Offshore
O
asse
essment of induced electric and mag
gnetic
fields of Viiking HVDC link
6. Appendix 4 bij MER: An
A archaeolo
ogical assessment of geo
ophysical surrvey
results
7. Appendix 5 bij MER: Addressing
A
co
omments CieMER
8. Appendix 6 bij MER: Samenvatting
S
g MER
9. Bijlage 2.1
1: Kaart mett route
10
0. Bijlage 2.2
2: coördinate
en van de ro
oute
11
1. Bijlage 3: Survey repo
ort

Datum
ugustus 2017
23 au
Nummer

Gelet o
op het bepaa
alde in artike
el 2 van het Besluit milie
eueffectrapp
portage is ee
en
milieue
effectrapporrt (MER) opgesteld. Het M
MER vormt een
e
integraa
al onderdeel van
de aan
nvraag.
Viking Link is aang
gemerkt als een project betreffende elektriciteit dat is
opgeno
omen op de Unielijst van
n projecten v
van gemeen
nschappelijk belang, als
bedoelld in artikel 3, vierde lid, van de Verrordening in samenhang met bijlage VII
bij de Verordening
g. (Met de Ve
erordening w
wordt bedoelld: de Verord
dening(EU)
347/20
013 van het Europees Pa
arlement en de Raad van 17 april 20
013 betreffe nde
gie-infrastru
richtsn
noeren voor de trans-Europese energ
uctuur en tott intrekking v
van
Beschiikking nr. 13
364/2006/EG
G en tot wijziiging van de
e Verordening
gen (EG) nr..
713/20
009, (EG) nrr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 (P
PbEU 2013, L 115) op 1 juni
2013 v
van kracht is
s geworden).
In artikel 20a, eerrste lid, aanh
hef en onderr c, van de Elektriciteitsw
wet 1998 is
bepaalld dat op de besluitvorm
ming voor ditt project de rijkscoördina
r
atieregeling als
bedoelld in artikel 3.35 van de Wet ruimtellijke ordenin
ng van toepa
assing is. Datt wil
in dit g
geval zeggen
n dat de besluiten die no
odig zijn voo
or Viking-Link gezamenlijjk
worden voorbereid
d, waarbij de
eze procedurre wordt gec
coördineerd door de min
nister
van Ec
conomische Zaken
Z
(EZ). Daarbij doo
orlopen de be
esluiten, op grond van a
artikel
3.31, d
derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde
e lid, van de Wro, de
uniform
me openbare
e voorbereid
dingsprocedu
ure als bedoe
eld in afdelin
ng 3.4 van d
de
Algemene wet bes
stuursrecht met
m toepassiing van de bijzondere
b
re
egels in artik
kel
3.31, d
derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde
e lid, van de Wro.
Dit bes
sluit is één van
v
de besluiten die nod ig zijn voor Viking-Link. Daarom is o
ook
op dit besluit de rijkscoördinattieregeling v
van toepassin
ng. Op grond
d van artikell 3.32
in sam
menhang mett artikel 3.35
5, vierde lid,, van de Wro
o worden dit besluit en d
de
andere
e besluiten gelijktijdig
g
do
oor de minisster van EZ bekend
b
gemaakt. Tevenss doet
de min
nister van EZ
Z daarvan mededeling
m
in
n de Staatscourant, enke
ele huis-aan-huisbla
aden en regiionale dagbladen en lang
gs elektronis
sche weg.
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2

Besluit

Datum
ugustus 2017
23 au
Nummer

Gelet o
op de bepalingen van de
e Waterwet, het Waterbe
esluit, de Wa
aterregeling,, de
Algemene wet bes
stuursrecht en
e de hieron der vermeld
de overwegin
ngen besluit de
Ministe
er van Infras
structuur en Milieu als vo
olgt:
I.

De gevraagde vergunn
ning als bedo
oeld in artikel 6.5 onderr c van de
Waterwet jo artikel 6.13 onder c v
van het Wate
erbesluit te verlenen
v
aan
n
National Grid
G
Viking Liink Ltd te So
olihull in het Verenigd Ko
oninkrijk voo
or het
gebruikma
aken van hett rijkswatersstaatswerk Noordzee
N
of de
d daartoe
behorende
e beschermin
ngszone doo
or, anders da
an in overeenstemming met
de functie,, daarin, daa
arop, daarbo
oven, daarov
ver of daaron
nder
werkzaamheden te verrichten, we
erken te mak
ken of te beh
houden, dan wel
vaste subs
stanties of voorwerpen tte storten, te
e plaatsen off neer te leg gen,
of deze te laten staan of liggen.
Het betrefft een combinatie van tw
wee offshore hoogspanningskabels en
n een
datakabel tussen Dene
emarken en het Verenigd Koninkrijk
k, ingegraven
n in
ndse
de bodem,, met een lengte van on geveer 164 kilometer in de Nederlan
Exclusieve
e Economisch
he Zone van
n de Noordze
ee.

II.

De toelichtting op de aanvraag dee
el uit te laten
n maken van
n de vergunn
ning.

III.

De vergun
nning te verle
enen voor de
e hele period
de dat de ka
abels in gebrruik
zijn, gerek
kend vanaf het
h moment dat de vergunning in we
erking treedtt.

IV.

Aan de vergunning de hierna volg ende voorsc
chriften te ve
erbinden me
et het
oog op de in artikel 2.1 van de Wa
aterwet geno
oemde doels
stellingen.

Voor e
een toelichtin
ng op de in deze
d
vergun ning vermelde begrippen wordt
verwez
zen naar bijllage 1 van de
d vergunnin
ng.

3

Voorschriften

Voorsc
chriften voorr het gebruik
k van de Noo
ordzee
schrift 1
Voors
Plaats
sbepaling werken
w
s van de kab
bels na aanle
eg moeten lig
ggen binnen
n de corridorr die
1. De posities
bestaat uitt het tracé zoals is besch
hreven door middel van coördinaten
n in
bijlage 2.2
2 van de aan
nvraag voor het Nederlan
ndse deel va
an de Noordzzee
en aangeg
geven in de bij
b deze bescchikking beh
horende teke
ening, met e
een
strook van
n 500 meter aan beide z ijden.
v
de Noorrdzee wordt begrensd do
oor de punte
en
2. Het Nederlandse deel van
ens WGS84:
met coördinaten volge
Oost
Noord
N
2 48’ 07,,70”
54
5 13’ 04,77
7”
Grens UK
K
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4 49’ 13,,19”
55
5 05’ 21,62
2”
Grens Du
uitsland
Het stuk van
v
de kabels is in het Ne
ederlandse deel
d
van de Noordzee is
ongeveer 164 kilomete
er lang.

Datum
ugustus 2017
23 au
Nummer

schrift 2
Voors
Liggin
ng/grondde
ekking kabe
els
g
ng te hebben
n van minima
aal 1 meter.
1. De kabels dienen een gronddekkin
h
gskabels wo
orden naast elkaar
e
aange
elegd in deze
elfde
2. De beide hoogspanning
sleuf en zo
o dicht bij elkaar als mog
gelijk is.
3. Als een afd
dekking met stortsteen n
noodzakelijk
k is, dan moe
et de toplaag
g een
voldoende
e kleine gradering (D90 ≤ 80 mm) hebben en ee
en minimale
laagdikte van
v
0,2 meter. Dit in ve rband met het
h beperken
n van risico v
voor
de bodemb
beroerende visserij.
4. De ligging van de kabe
els is zodanig
g, dat een veilig en doelmatig gebru
uik
atswerk de N
Noordzee is gegarandeer
g
rd.
van het rijjkswaterstaa
Voors
schrift 3
Bodem
monderzoek voor uitv
voering werrkzaamhede
en
1. Voorafgaan
nd aan de aa
anlegwerkza
aamheden wordt een ond
derzoek
uitgevoerd
d om de toes
stand van de
e bodem in kaart
k
te bren
ngen (survey
y)
over de lengte van hett tracé van d
de kabels. Het onderzoek bestaat
u de volgen
nde onderde
elen:
minimaal uit
a. een
n onderwateropname con
chtlijn van de
e Internation
nal
nform de ric
Hy
ydrografic Orrganization ((IHO) S44 order 1;
b. een
n opgave van
n de bodemssamenstellin
ng;
c. een
n opgave van
n de aanwezzige bodemla
agen;
d. een
n onderzoek naar archeo
ologische von
ndsten.
sten van dit onderzoek w
worden voorr de start van de
2. De uitkoms
werkzaamheden toege
estuurd aan de waterbeh
heerder.
Voors
schrift 4
Aanleg en onderrhoud kabels
an het uitvoeren van de aanleg- en onderhoudswerkzaamhe
eden
1. De wijze va
aan de kab
bels en het uitvoeren
u
va
an maatregelen om te vo
oldoen aan d
de in
voorschriftt 2 genoemd
de gronddek king, moet door
d
vergunninghouder in
een werkp
plan worden vastgelegd. Dit werkplan moet uiterrlijk 8 weken
n
vóór aanva
ang van de werkzaamhe
w
eden schrifte
elijk ter goed
dkeuring aan
n de
waterbehe
eerder worde
en aangeleve
erd.
doeld in lid 1 dient minim
maal de volg
gende onderd
delen
2. Het werkpllan zoals bed
te bevatten:
en van het w
werk, inclusie
ef exacte ligg
ging en
a. dettailtekeninge
die
epteligging;
b. plan van aanpa
ak, inclusief d
de te gebruiiken methoden;
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3.
4.

5.

6.

7.

c. maatregelen om
m aantasting
g van voorwerpen, spore
en of
verblijfselen welke naar rredelijkerwijjs kan worde
en vermoed, van
ov
his
storisch, oud
dheidkundig of wetensch
happelijk belang zijn, zov
veel
mo
ogelijk te vo
oorkomen;
d. een
n tijdsplannin
ng van de w
werkzaamhed
den.
De werkzaamheden moeten worde
en uitgevoerrd conform het door de
waterbehe
eerder goedg
gekeurde we
erkplan.
Indien onderhoud en reparatie noo
odzakelijk zijjn, dan meld
dt de
m de
vergunninghouder dit bij de waterrbeheerder. In overleg met
eerder wordtt een plan op
pgesteld voo
or de noodza
akelijke
waterbehe
werkzaamheden. Na goedkeuring
g
door de watterbeheerder worden de
ens het plan uitgevoerd.
werkzaamheden volge
w
den moeten
n na
Alle krachttens deze vergunning te verrichten werkzaamhe
aanvang, als
a dit redeliijkerwijs mo gelijk is, ona
afgebroken en
e met spoe
ed
worden vo
oortgezet.
Onmiddellijjk na het ge
ereedkomen van de werk
ken dienen alle
a andere, nietgebruikte en eventuee
el afkomende
e materialen
n, (hulp)werk
ken, gebruik
kte
n, afval en bouwafval,
b
e n dergelijke volledig te worden
w
werktuigen
opgeruímd
d en afgevoe
erd.
De exacte ligging van de
d kabels, d
de positie en de dieptelig
gging ten opzzichte
ebodem worden zo spoe
edig mogelijk
k na aanleg, digitaal (in de
van de zee
vorm van een GIS-sha
apebestand o
of Excelbestand) en mett vermelding
g van
atenstelsel (W
WGS84 of ETRS89), ter kennis gebrracht
het gebruikte coördina
ndhavingsam
mbtenaar en
n de Dienst der
d Hydrogra
afie.
van de han

Datum
ugustus 2017
23 au
Nummer

schrift 5
Voors
Historrisch belangrijke, arch
heologische
e vondsten
1. Als tijdens de uitvoerin
ng van de we
erkzaamheden voorwerp
pen, sporen of
overblijfse
elen worden aangetroffen
n die, naar redelijkerwijs
r
s kan worde
en
vermoed, van historisc
ch, oudheidk
kundig of we
etenschappelijk belang zzijn,
ats gemarkee
erd en aan de
d waterbehe
eerder
dan wordt de vindplaa
doorgegev
ven.
2. Van de von
ndst wordt onmiddellijk
o
melding ged
daan aan de directeur va
an de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
d, Afdeling Sttrategie en Internationa
I
aal.
k aan het Ku
ustwachtcenttrum worden
n doorgegeve
Meldingen kunnen ook
en.
3. De vergunn
ninghouder neemt zodan
nige maatregelen, dat verdere
aantasting
g van aanwezige dan we l aangetroffe
en objecten zoveel moge
elijk
wordt voorkomen.
4. Op basis va
an de bevind
dingen uit he
et archeolog
gische onderz
zoek, zoals
genoemd in
i voorschrifft 3, kan de waterbeheerder, in het belang van d
de
archeologische monum
mentenzorg, aanvullende
e maatregele
en voorschrij
ijven,
egelen tot be
ehoud van de
e archeologissche
waaronderr het treffen van maatre
waarden in
n situ, het doen van een
n opgraving of het archeologisch
begeleiden
n van de werrkzaamhede
en.
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Voors
schrift 6
Schee
epvaart

Datum
ugustus 2017
23 au
Nummer

pvaartverkee
er moet tijde
ens de werkz
zaamheden aan de kabe
els
1. Het scheep
zoveel mogelijk ongeh
hinderd doorrgang kunnen vinden.
e uitvoering van de werk
kzaamheden
n aan de kabels het
2. Als voor de
scheepvaa
artverkeer tijjdelijk moet worden ges
stremd en/off omgeleid, d
dan
moet vanw
wege de te nemen
n
maat regelen, spo
oedeisende gevallen
g
uitgezonde
erd, tenmins
ste 14 dagen
n van tevore
en schriftelijk
k bij de
Kustwachtt toestemmin
ng worden g
gevraagd. Als
s bijzondere omstandigh
heden
hiertoe aanleiding gev
ven, kan de K
Kustwacht een kortere termijn toesttaan.
oornemen tott het uitvoerren van de in
n lid 2 bedoe
elde
3. Van het vo
werkzaamheden wordtt tenminste 14 dagen va
an tevoren melding
m
geda
aan
andhavingsambtenaar en
n de
aan de Kustwacht mett een afschriift aan de ha
e onder verm
melding van::
Dienst derr Hydrografie
a. een
n duidelijke omschrijving
o
g van de plaa
ats van de werkzaamhed
w
den;
b. de aard, de tijd
dsduur en om
mvang van de
d werkzaam
mheden (d.m
m.v.
ee
en werkplan en tijdschem
ma);
c. de te gebruiken
n vaartuigen
n;
oerde seinen
n en/of verlic
chting;
d. de door de vaartuigen gevo
n beschrijving van de in het belang van
v
de schee
epvaart te n emen
e. een
ma
aatregelen.
ur Kustwacht bepaalt de
e eventueel te
t nemen
4. De directeu
veiligheids
smaatregelen
n in relatie ttot het schee
epvaartverke
eer. Hieraan
kunnen sp
pecifieke voo
orwaarden w
worden gesteld.
aamheden a
aan de kabels wordt bego
onnen meldtt de
5. Voordat met de werkza
vergunninghouder sch
hriftelijk aan de Kustwacht en de
ngsambtenaa
ar:
handhavin
a. de dag waarop de werkzaa mheden zullen beginnen
n;
gunninghoud
der werkzam
me, 24 uur per dag bereiikbare
b. de voor de verg
contactpersoon;
wijkingen van
n het in voorrschrift 4 genoemde werrkplan en
c. afw
tijd
dschema.
6. Het vaartuig waarmee de werkzaa mheden worrden uitgevo
oerd meldt zzich
stwachtcentrrum bij de d aadwerkelijk
ke aanvang van de
bij het Kus
werkzaamheden.
7. Wanneer de
d aanvang van
v
de in lid 6 genoemde werkzaamheden niet o
op
het aangeg
geven tijdstiip kan plaatss hebben, moet
m
de vergunninghoude
er
daarvan zo
o spoedig mogelijk kenn
nis geven aan de handha
avingsambte
enaar
en de Kusttwacht.
8. De vergunn
ninghouder rapporteert wekelijks sc
chriftelijk (off per e-mail) over
de voortga
ang van de werkzaamhe
w
eden aan de Kustwacht en
e de
handhavin
ngsambtenaa
ar, onder verrmelding van:
a. de werkzaamhe
eden van de
e afgelopen week;
w
b. de voorgenome
en werkzaam
mheden van de komende
e week;
e positie van
n de diverse vaartuigen.
c. de toekomstige
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9. Binnen 24 uur nadat de werkzaam
mheden zijn beëindigd,
b
meldt
m
de
vergunninghouder of het
h vaartuig waarmee de
e werkzaamheden zijn
d dit schriftelijk (of per e
e-mail) aan de
d Kustwach
ht en de
uitgevoerd
handhavin
ngsambtenaa
ar.

Datum
ugustus 2017
23 au
Nummer

schrift 7
Voors
Toezic
cht
avingsambtenaar heeft te
e allen tijde vrije toegan
ng tot alle bijj de
1. De handha
in deze vergunning be
edoelde werk
kzaamheden in gebruik zijnde
z
n, vaartuigen en inrichti ngen.
werktuigen
2. Aan de han
ndhavingsam
mbtenaar mo
oeten alle ge
ewenste gegevens
betreffende de in deze
e vergunning
g bedoelde werkzaamhed
w
den worden
verstrekt.
3. Aanwijzing
gen ter zake van of vanw
wege de hand
dhavingsambtenaar moe
eten
worden op
pgevolgd.

Voors
schrift 8
Maatrregelen bij bijzondere omstandig
gheden
1. Indien zich
h bij het gebruik van dezze vergunnin
ng bijzondere
e
omstandig
gheden voord
doen, waard
door mogelijk
k ernstige hinder of geva
aar
ontstaat voor de veilig
gheid van pe
ersonen, de scheepvaart
s
, de visserij of
ne milieu en waarbij dire
ect ingrijpen noodzakelijk is, neemt de
het marien
vergunninghouder dire
ect alle maattregelen die nodig zijn om
o de hinderr of
aan.
het gevaarr tegen te ga
ninghouder stelt in een d
dergelijk gev
val onmiddellijk de
2. De vergunn
handhavin
ngsambtenaa
ar en de Kusstwacht hierv
van in kennis.

schrift 9
Voors
Period
diek onderz
zoek
1. Gedurende
e het gebruik
k of de insta ndhouding van
v
de kabels onderzoek
kt de
vergunninghouder perriodiek de die
epteligging van
v
de kabels.
oeken vinden plaats volg
gens een onderzoeksche
ema dat word
rdt
2. De onderzo
opgesteld in overleg met
m de waterrbeheerder.
zoekschema dient binnen
n drie maanden na aanle
eg van de ka
abels
3. Het onderz
bij de wate
erbeheerderr ter goedkeu
uring te worrden ingedien
nd.
sten van de onderzoeke n dienen bin
nnen 3 maan
nden na afloo
op
4. De uitkoms
van ieder periodiek on
nderzoek te w
worden gera
apporteerd aan de
eerder.
waterbehe
5. Op aanwijz
zing van de waterbeheer
w
rder kan de inhoud en wijze
w
waarop het
onderzoek
k plaatsvindt, evenals de
e frequentie van het onderzoek word
den
gewijzigd in verband met
m het ontsstaan van ernstige hinde
er of gevaar voor
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de veilighe
eid van personen, de sch
heepvaart, de
d visserij off het mariene
e
milieu.
6. Wanneer uit
u navolgend
de onderzoe ken blijkt da
at de ligging van de kabe
els
stabiel is en
e de dekkin
ng op de kab
bels ten mins
ste in overee
enstemming met
voorschriftt 2 blijft, dan
n kan de wa terbeheerde
er op verzoek
k van
vergunninghouder bes
sluiten de fre
equentie van
n de monitorring zoals be
edoeld
in lid 1 en 2 te verlage
en.

Datum
ugustus 2017
23 au
Nummer

Voors
schrift 10
Buiten
ngebruikste
elling en ve
erwijdering
g van de kabels
1. De kabels zijn buiten gebruik
g
wann
neer de verg
gunninghoud
der aan de
eerder laten weten dat d
de kabels nie
et langer in gebruik
g
zijn.
waterbehe
emen tot hett buiten geb ruik stellen van de kabe
els wordt
2. Een voorne
onverwijld
d meegedeeld
d aan de wa
aterbeheerde
er.
3. De vergunn
ninghouder verwijdert
v
d e kabels volledig binnen
n een termijn
n van
24 maanden na de ken
nnisgeving i n lid 1.
nde aan de verwijdering
v
van de
4. Voorafgaan
wordt de wijze van het uitvoeren v
verwijderin
ngswerkzaam
mheden doo
or vergunninghouder in een
e
werkplan
n
vastgelegd
d. Dit werkplan moet mi nimaal 8 we
eken vóór aanvang van d
de
werkzaamheden schrifftelijk ter go
oedkeuring aan de waterrbeheerder
angeleverd.
worden aa
en uitgevoerrd conform het door de
5. De werkzaamheden moeten worde
eerder goedg
gekeurde we
erkplan.
waterbehe
6. In afwijking van het de
erde lid kan de waterbeh
heerder bepa
alen dat de
buiten gebruik te zijn gesteld, mag la
vergunninghouder de kabels, na b
aten
erder kan hie
eraan bepalingen en verrplichtingen
liggen. De waterbehee
verbinden.
Voorsc
chriften van algemene aa
ard
schrift 11
Voors
Aanwezigheid ve
ergunning
1. Een exemp
plaar van dez
ze vergunnin
ng, inclusief bijlagen en bijbehorend
de
tekening(e
en), moet steeds aan bo
oord van het vaartuig zijn dat het we
erk
begeleid aanwezig en aan de hand
dhavingsamb
btenaren op hun verzoek
k
worden ge
etoond.
Voors
schrift 12
Conta
actpersoon
ninghouder is verplicht é
één of meer personen aa
an te wijzen , die
1. De vergunn
in het bijzo
onder belastt is (zijn) me
et het toezie
en op de nale
eving van he
et bij
deze vergu
unning bepaalde of bevo
olene, waarm
mee door of namens de
waterbehe
eerder in spo
oedgevallen overleg kan worden gev
voerd.
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2. De vergunn
ninghouder deelt schrifte
elijk binnen veertien dag
gen nadat de
eze
vergunning in werking
g is getreden
n de waterbe
eheerder mee, wat de
van
gevens zijn (naam,
(
adre
es, telefoonnummer en e-mailadres)
e
contactgeg
degene(n)) die door of vanwege he
em is (zijn) aangewezen
a
.
n moeten bin
nnen 14 dag
gen schrifteliijk aan de waterbeheerd
der
3. Wijzigingen
worden ge
emeld.

Datum
ugustus 2017
23 au
Nummer

schrift 13
Voors
Overd
dracht vergunning
1. De vergunn
ninghouder mag zonder voorafgaande schriftelijjke toestemm
ming
van de waterbeheerde
er de vergun
nning niet aan derden ov
verdragen.
ek tot wijziging van de te
enaamstellin
ng van de ve
ergunning die
2. Een verzoe
ent
vergezeld te worden van
v
de naam
m en adresge
egevens van de
contactperrsoon en zijn
n/haar verva
anger.

4

Overwegiingen

De min
nister van In
nfrastructuurr en Milieu h
heeft op [dattum] een aa
anvraag
ontvan
ngen van National Grid Viking
V
Link L
Ltd om een vergunning
v
als
a bedoeld i n
hoofds
stuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van hand
delingen in e
een
waters
systeem.
nvraag is namens de verrgunninghou
uder ingediend door Wittteveen+Bos N.V.
De aan
4.1 Allgemeen
De hoo
ogspannings
sverbinding Viking
V
Link b
bestaat uit tw
wee offshore
e gelijkstroo m
hoogsp
panningskab
bels met een
n gezamenlij ke transporttcapaciteit va
an 1400 MW
W,
gecom
mbineerd mett een dataka
abel en ligt ttussen Denemarken en het
h Verenigd
d
Konink
krijk. De tota
ale lengte is circa 630 kiilometer, wa
aarvan ongev
veer 164
kilome
eter in de Ne
ederlandse EEZ.
king Link zal de hoogspanningsnette n van Denem
marken en het
h Verenigd
De Vik
Konink
krijk verbind
den, waardoo
or uitwisselin
ng van elektriciteit tusse
en de twee la
anden
mogelijk wordt gemaakt. De verbinding
v
he
eeft van de Europese Un
nie de statuss van
‘projec
ct van gemeenschappelijjk belang’ ( Project of Co
ommon Inte
erest - PCI)
gekreg
gen. Voor ee
en PCI-project is de Euro
opese richtlijjn voor Trans-Europese
Energie Infrastructtuur (TEN-E Verordening
g, NO 347/2
2013) van toepassing. Viiking
oorkruist de territoriale wateren van
n het Verenig
gd Koninkrijk en Denem
marken
Link do
en de EEZ van hett Verenigd Koninkrijk,
K
Ne
ederland, Du
uitsland en Denemarken
D
n.
oject is in ov
vereenstemm
ming met de
e ambitie van
n de Europesse
Het Viking Link pro
missie om te komen tot een
e
geïntegre
eerde Europese energiem
markt, waarrin
Comm
een go
oede energie
eprijs voor co
onsumenten
n gegarandee
erd is. Viking
g Link maakt
kt
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efficiën
nter gebruik
k van duurzame energie mogelijk, ve
ergroot de to
oegang tot
duurza
ame elektriciteitsopwekk
king en betro
ouwbaarheid
d van de ene
ergievoorzien
ning.

Datum
ugustus 2017
23 au
Nummer

Doorda
at het Viking
g Link projec
ct een PCI prroject is, is de
d Minister van
v
Economiische
Zaken de projectm
minister en het
h coördinerrend bevoegd gezag. He
et bevoegd g
gezag
voor h
het nemen va
an dit uitvoe
eringsbesluitt, de waterve
ergunning, is
s het Ministe
erie
van In
nfrastructuurr en Milieu, Rijkswatersta
R
aat Zee en Delta.
D
De vergunning op
p basis
van arrtikel 2.7 van
n de Wet nattuurbescher ming (gebiedsbescherming) wordt
gecoörrdineerd voo
orbereid mett deze waterrvergunning.
4.2

H
Handelinge
en waarvoor vergunnin
ng wordt aangevraagd
d

nvraag heeftt betrekking op het aanl eggen, ingra
aven, in stan
nd houden e n
De aan
weer v
verwijderen van
v
twee ho
oogspanningsskabels en een
e
datakabe
el in de bode
em
van de
e Noordzee. Doordat dez
ze handeling
gen worden verricht
v
in ee
en
waters
staatswerk, is een waterrvergunning vereist.
Beschrijving van het oppervlakte
o
ewaterlicha
aam waarin
n de
4.3 B
hande
elingen plaa
atsvinden
De acttiviteit vindt plaats in de bodem van de Noordze
ee, lopende vanaf
v
de gre
ens
met Duitsland bij coördinaten
c
4 49’ 13,19
9” Oost - 55
5 5’ 21,62” Noord naar de
grens met het Verrenigd Koninkrijk met co ördinaten 2 48’ 7,70” Oost
O
– 54 13
3’
dinatenrefere
entiesysteem
m WGS84.
4,77” Noord volgens het coörd
Binnen
n het opperv
vlaktewaterlichaam Noorrdzee zijn de
e volgende beschermde
gebied
den aangewe
ezen:
 K
Klaverbank
Het Natura
a 2000-gebie
ed de Klaverrbank is aangewezen op grond van d
de
Wet natuurbeschermin
ng en heeft b
bijzondere bescherming nodig voor h
het
eks van wate
er afhankelijke soorten. De te
behoud van habitats en rechtstree
n objecten lig
ggen in of na
abij het gebiied. Voor acttiviteiten in d
vergunnen
dit
gebied worrdt een proc
cedure gevol gd in het kader van de Wet
W natuurbescherming. Daarbij wordt
w
een n adere toetsing uitgevoerd en worde
en
e voorwaarde
en gesteld om de kwalite
eit van het
eventueel aanvullende
natuurgebied te beschermen.
 C
Centrale Oes
stergronden
De Centrale
e Oestergron
nden ondersscheiden zich
h vanwege de
d hoge scorres
aan bentisc
che biodiversiteit ten op
pzichte van de
d rest van de
d Nederland
dse
Noordzee. Het gebied is daarom ge
eselecteerd als
a zoekgebied voor het
n ruimtelijke maatregelen
n voor de be
escherming van
v
het
treffen van
bodemecos
systeem in het
h kader van
n de Kaderriichtlijn Marie
ene Strategie
e
(KRM, Euro
opese Unie 2008).
2
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5

Toetsing van de aan
nvraag aan de doelstellingen van
n het
waterbeh
heer

Datum
ugustus 2017
23 au
Nummer

De Wa
aterwet (Wtw
w) omschrijftt in artikel 6
6.21 in samenhang met artikel
a
2.1 he
et
toetsin
ngskader voo
or de besliss
sing op de aa
anvraag. In artikel 2.1 Wtw
W
zijn de
algeme
ene doelstellingen aange
egeven die rrichtinggevend zijn bij de
e uitvoering van
het wa
aterbeheer:
a) vo
oorkoming en
n waar nodig
g beperking van overstro
omingen, wa
ateroverlast en
wa
aterschaarste;
b) in samenhang met de bescherming en
n verbetering
g van de che
emische en
ecologische kw
waliteit van watersystem
w
men en
e vervulling van
v
maatsch
happelijke fu
uncties door watersystem
men.
c) de
Deze d
doelstellingen vormen in
n onderlinge samenhang het toetsing
gskader bij
vergun
nningverlening. Een verg
gunning worrdt geweigerrd indien de doelstellinge
en
van he
et waterbehe
eer zich tege
en vergunnin
ngverlening verzetten
v
en
n het niet
mogelijk is om de belangen va
an het waterrbeheer doorr het verbind
den van
voorsc
chriften of be
eperkingen voldoende
v
te
e bescherme
en.
De doe
elstellingen zijn
z
geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van
veiligh
heid, waterkw
wantiteit, wa
aterkwaliteit en maatsch
happelijke functievervulliing
door w
watersysteme
en. De uitwe
erking hierva
an vindt plaa
ats in de Waterwet, in
aanvullende regelg
geving, in water- en beh
heerplannen op grond va
an hoofdstuk
k4
van de
e Waterwet en
e in beleids
sregels. De v
vastgestelde normen en het beleid z ijn
richtinggevend bij de toetsing of een aang
gevraagde ha
andeling verrenigbaar is met
de doe
elstellingen voor
v
het watterbeheer. H ieronder volgt een besch
hrijving van het
beleid waarmee biij het beoord
delen van de
e vergunning
gaanvraag re
ekening is
gehouden.
Bij de beoordeling van de verg
gunningaanv
vraag richt het bevoegd gezag zich
volgen
ns het toetsin
ngskader op de effecten van het inittiatief op hett
Rijksw
waterstaatswerk Noordze
ee.
Aan de
e hand van het
h in dit hoo
ofdstuk bescchreven toettsingskader volgt
v
in
paragrrafen 5.1 en 5.2 de toets
sing van de aanvraag aa
an de doelste
ellingen van het
waterb
beheer.
5.1 Be
eoordeling voor wat betreft
b
het g
gebruik ma
aken van ee
en
rijksw
waterstaats
swerk en/of bijbehore
ende besche
ermingszon
ne
De hoo
ofdlijnen van
n het nationa
ale waterbel eid ten aanz
zien van veiligheid en he
et
doelma
atig gebruik van watersttaatswerken en de manier waarop daarbij reken
ning
moet w
worden geho
ouden met de
d ecologisch
he doelstellin
ngen die geld
den voor KR
RWwaterlichamen zijn
n vastgelegd
d in het Natio
onaal Waterp
plan (NWP), planperiode
e
2016-2
2021. Een nadere uitwerking en ond
derbouwing van
v
de beleidskeuzes en
n de
realisa
atie op het gebied van waterveilighe id vindt plaa
ats in de Bele
eidsnota
Waterv
veiligheid. Voor
V
de Noord
dzee is het b
beleid, zoals dat in het Nationaal
N
Waterp
plan is opgenomen, nader gebiedspe
ecifiek uitgewerkt in de Beleidsnota
Noordz
zee.
RWS ON
NGECLASSIFICE
EERD

Pagina 11 van 20

Rijks
swaterstaat Zee
e en
Delta
a

Het Be
eheer- en on
ntwikkelplan voor de Rijk
kswateren 20
016-2021 (B
BPRW) verta alt dit
beleid door naar het
h beheer va
an de rijksw
wateren, met een onderverdeling naa
ar
functie
e en naar wa
atersysteem.

Datum
ugustus 2017
23 au
Nummer

Uitgan
ngspunt van het BPRW is
s dat in begi nsel aan de eisen van de
e
gebruiksfuncties wordt
w
voldaan wanneer d
de basisfunctties veiligheid, voldoend
de
water en schoon en
e gezond wa
ater op orde
e zijn.
In de B
Beleidsnota Noordzee 20
016-2021 wo
ordt een inte
egrale afweg
ging gemaak
kt van
alle se
ectorale en th
hematische doelen voor de Noordzee, waarbij wordt
w
geprob
beerd
om in de volle breedte zo effectief en efficciënt mogelijjk het behee
er vorm te ge
even.
Dit wo
ordt onder an
ndere gedaan door het fformuleren van
v
een integ
graal
afwegiingskader vo
oor vergunniingverlening . Hiermee wordt
w
de gebruiker van d
de
Noordz
zee meer he
elderheid verrschaft over de voorwaarden waaron
nder activite iten
op de Noordzee to
oelaatbaar zijjn.
Bovendien bevat het
h BPRW 20
016-2021 ee
en toetsingsk
kader voor in
ndividuele
besluitten, dat gebruikt wordt bij
b het toets en en beoorrdelen van ve
ergunningen
n voor
het ge
ebruik van waterstaatswe
erken.
5.2 Ov
verweginge
en t.a.v. de
e bescherm ing en verb
betering van de chemiische
en eco
ologische kwaliteit
k
va
an watersys
stemen (wa
aterkwalite
eit)
Voor zover de aanvraag gevolg
gen heeft vo
oor de chemische kwalite
eit van
waters
systemen, worden
w
die ge
evolgen geto
oetst in het kader
k
van de
e toetsing aa
an
algeme
ene regels zoals
z
het Bes
sluit bodemk
kwaliteit. In dit gedeelte van de
vergun
nning wordt daarom alle
een getoetst aan de ecologische doelstellingen va
an
het rellevante wate
erlichaam. Voor
V
het deel van het tracé waar de kabels
k
door het
Natura
a 2000-gebie
ed Klaverban
nk gaan, wo rdt een aparrte vergunning vanuit de
e Wet
natuurrbescherming gegeven. In dit besluitt zal hier nie
et verder op worden
ingega
aan.
Het tra
acé van de kabels
k
valt buiten het ge
ebied waarvo
oor de Kaderrrichtlijn Watter
geldt.
De Kad
derrichtlijn Mariene
M
Strategie (KRM)) is in 2008 van
v
kracht geworden. De
e
criteria
a en normen
n voor de KR
RM worden b
beschreven aan
a
de hand van 11
elemen
nten, descrip
ptoren genoemd. In het rapport ‘Mariene Strategie voor hett
Nederllandse deel van
v
de Noorrdzee 2012-2
2020, Deel I’
I wordt een opsomming
gegeve
en van de do
oelen die in 2020 gehaa ld zouden moeten
m
worde
en, gebasee
erd op
een go
oede milieuto
oestand, in het
h voor dit project relev
vante deel van de Noord
dzee.
Des
scriptor

Beleidsdo
oel 2020

Mariiene ecosysteem

Het tussendoel voor 20
020 is de trend
d

(omvat descriptorren biodiversiteit,

van versle
echtering van het mariene

mmerciële vis en
e schaal- en schelpdieren,,
com

ecosystee
em als gevolg van schade a an

voed
dselwebben, integriteit van de

bodemhab
bitat en aan de biodiversite
eit,

zeeb
bodem)

om te buigen naar een ontwikkeling in
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Exotten

de richting
g van herstel.

Datum
ugustus 2017
23 au

Het risico van nieuwe in
ntroducties va
an

Nummer

exotensoo
orten minimaliseren.
Eutrrofiëring

• Algenbio
omassa en -blloeien nadere n de
50 procen
nt boven achte
ergrondwaard
de.
De concen
ntratie van chlorofyl-A
gedurende
e het groeiseizoen van
fytoplanktton (maart - september),
s
d
die
behoort bij de goede milieutoestand,
m
, ligt
niet hogerr dan 50 procent boven de
achtergrondwaarde, conform de doe
elen
O
voor de OSPAR.
• Geen ve
erhoogd voork
komen van
plaagalgen.
uurstofgebrek ten gevolge v
van
• Geen zu
eutrofiërin
ng.

Hydrografische eiigenschappen

Menselijke
e activiteiten resulteren nie
et in
permanen
nte grootschalige negatieve
e
effecten op
o het ecosystteem als gevo
olg
van veran
nderingen in de hydrografissche
omstandig
gheden.

Verv
vuilende stoffe
en

Vóórkome
en en omvang van significa nte
ernstige verontreiniging
v
gen (bijvoorbe
eeld
drijflagen afkomstig van morsverliezzen
van olie en olieproducte
en, of morsverliezen van chemicaliiën) en hun
p biota die doo
or deze veronttimpact op
reiniging nadelig
n
worde
en beïnvloed,
worden ge
eminimaliseerrd met behulp
p van
een geëigende op risico
obeoordeling
de aanpak.
gebaseerd

Verv
vuilende stoffe
en in visprodu
ucten

De niveau
us van vervuile
ende stoffen iin

voorr menselijke consumptie
c

vis en visp
producten uit de Noordzee
overschrijjden de norme
en van nationa
ale
en interna
ationale wetge
eving niet.

Zwe
erfvuil

• De hoev
veelheid zichtb
baar zwerfvuill op
de kust is afgenomen (basisreferentiie
2002-200
09).
eel• Er is een
n dalende tren
nd in de hoeve
heid zwerrfvuil in marien
ne organisme n
(basisrefe
erentie 2005-2
2009).

Ond
derwatergeluid
d

De toevoe
er van energie
e, waaronder
onderwate
ergeluid, is op
p een niveau d
dat
het mariene milieu geen schade
berokkentt.
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De des
scriptoren diie gaan overr vervuiling zzijn niet van belang voorr dit project.. Er
komen
n geen stoffe
en of zwerfvu
uil vrij, dus v
vindt er ook
k geen versle
echtering pla
aats.
Introductie van ex
xotische soorrten is niet a
aan de orde.
Bodem
happen word
mhabitats en hydrografische eigensch
den verstoorrd bij de aan
nleg
k.
van de
e kabels, ma
aar dat is slechts tijdelijk
k en over een relatief kle
ein oppervlak
Toevoe
er van energ
gie in de vorm van geluid
d is aan de orde
o
bij het gebruik
g
van
schepe
en. Deze worden in klein
ne aantallen en voor een
n beperkte tijd gebruikt.
Toevoe
er van energ
gie in de vorm van warm
mteontwikkeling door de kabels zal
gedure
ende de hele
e duur van de kabels opttreden. Om de invloed hiervan
h
zo kle
ein
mogelijk te maken
n, wordt er in
n voorschriftt 2 een gronddekking ge
evraagd van een
meter. Uit het MER
R blijkt dat in
n dit geval h
het effect aan
n het opperv
vlak van de
zeebod
dem minima
aal is. Hierme
ee worden d
de beleidsdoe
elen vanuit de
d KRM niet
gescha
aad.

Datum
ugustus 2017
23 au
Nummer

5.3 Ov
verweginge
en t.a.v. de
e maatscha ppelijke functievervulling door
waterrsystemen
Het Na
ationaal Watterplan kent aan de rijksswateren verrschillende gebruiksfunctties
toe die
e specifieke eisen stellen
n aan het be heer of gebrruik van het betreffende
e
rijkswa
ater. De func
cties zijn nad
der uitgewerrkt in het Be
eheer- en On
ntwikkelplan voor
de Rijk
kswateren (B
BPRW).
Voor de Noordzee ter plekke va
an de route v
van de kabels gelden de volgende
functie
es:
- Sche
eepvaart
eps- en sporrtvisserij
- Beroe
- Arche
eologie, cultu
uurhistorie en
e landschap
p
- Natuur
giewinning
- Energ
Scheep
pvaart
n aangeweze
De rou
ute van de kabels komt niet
n
door een
en scheepva
aartroute. De
e
intensiteit van hett niet route gebonden
g
sccheepvaartve
erkeer ligt err laag, gemid
ddeld
tussen
n de 0,01 en 0,25 schepe
en per km2 ((bron: Noord
dzeeatlas). Om
O de veilig heid
zo goe
ed mogelijk te
t waarborge
en is er een voorschrift opgenomen,
o
, waarbij de
Kustwa
acht, als nau
utische autoriteit op de N
Noordzee, va
an tevoren en
e tijdens he
et
werk g
geïnformeerd
d moet word
den. Daarnaa
ast moeten de
d uiteindelijjke coördina
aten
van he
et tracé van de kabels worden doorg
gegeven aan de Dienst der
d Hydrogra
afie,
die de kabels in de
e zeekaarten
n zet en daarrmee de ligg
ging aan het scheepvaarrtverkee
er kenbaar maakt.
m
Visseriij
rende
Aangezien de kabe
els voldoend
de diep word en ingegraven, kan de bodemberoe
b
visseriij er gewoon over blijven
n vissen. Er is daarmee geen
g
verdere belemmerring
voor de vissers.
Archeo
ologie
Er is o
op voorhand een bureaus
studie en bo
odemonderzo
oek gedaan naar
n
het mo
ogelijk
voorko
uden
omen van arrcheologische
e objecten. H
Hiermee kan
n rekening worden
w
gehou
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bij hett plannen van het tracé. Gezien het cconvenant dat
d Rijkswate
erstaat heeftt
afgeslo
oten met de Rijksdienst voor het Cu
ulturele Erfgo
oed is een vo
oorschrift
opgeno
omen als on
nvoorzien toc
ch een vondsst gedaan wordt.
w

Datum
ugustus 2017
23 au
Nummer

Natuurr
Het tra
acé gaat doo
or de Klaverb
bank, een aa
angewezen Natura2000N
-gebied. De
natuurrbelangen vo
oor dit gebie
ed worden ge
edekt midde
els een vergu
unning van d
de
Wet na
atuurbescherming. Overr de rest van
n het tracé wordt
w
er geto
oetst aan de
descrip
ptoren van de
d KRM en is
s de soorten bescherming
g uit de Wet
natuurrbescherming geldig. Da
aarmee is de
e natuur op het
h tracé voldoende
besche
ermd.
Energiewinning
Het tra
acé kruist op
p een aantal plaatsen lei dingen die in gebruik zijjn bij de olie
e- en
gasind
dustrie. Het gaat
g
om de volgende
v
lei dingen:
Na
aam leiding

E
Eigenaar

D1
18a-A naar D1
15 – A

E
Engie E&P Ned
derland B.V.

8" Gas / 2" Methanol (piggyb
back)
D1
15-FA naar L1
10-AC

N
Noordgastransport B.V.

36
6" gas
Sle
eipner naar Zeebrugge

G
Gassco

40
0" gas (Zeepip
pe)
Drraupner naar Duinkerke
D

G
Gassco

42
2" gas (Franpipe)
A6
6A naar F3FB1
1

W
Wintershall AG
G

20
0" gas en 4" co
ondensaat
Ty
yra-W naar F0
03-FB

M
Maersk Olie og Gas A/S

26
6" gas

Er zullen privaatre
echtelijke ove
ereenkomste
en worden afgesloten
a
(crossing
agreem
ments) tusse
en Viking Lin
nk en de eige
enaren van de
d leidingen. Dit is bedo
oeld
om de belangen va
an beide parrtijen onderl ing zo goed mogelijk te waarborgen
n.
De aan
nvraag is getoetst aan de regelgevin
ng en het be
eleid. Gelet op
o de locatie
e in de
Noordz
zee en de wijze van begraven van d
de kabels, is er geen invloed te
verwac
chten op de maatschapp
pelijke functiie van dit rijkswaterstaatswerk.
5.4 O
Overweging
gen t.a.v. de
e toetsing a
aan het afw
wegingskad
der van de
Beleid
dsnota Noo
ordzee 2016
6-2021
Voor a
alle vergunningplichtige activiteiten,
a
zowel nieuw
we, nog niet voorkomend
de
activite
eiten, alsook
k verlengingen of uitbreiiding van be
estaande activiteiten, mo
oet in
princip
pe het afweg
gingskader van de Beleid
dsnota Noord
dzee worden
n doorlopen.
Voor g
gebruiksfunctties die verg
gunningplichttig zijn, maa
akt het integ
graal
afwegiingskader via voorschriftten maatwerrk mogelijk. Bij de beoordeling van d
de
toelaattbaarheid va
an de desbettreffende eco
onomische activiteit
a
worrdt een vaste
e
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proced
dure gevolgd
d. Hierbij wegen mee: de
e ruimtelijke
e aspecten, veiligheid,
v
de
e
gevolg
gen voor eco
ologie en milieu en de ev
ventueel aan
n een vergunning te
verbinden voorsch
hriften en beperkingen.
De
1)
2)
3)
4)
5)

Datum
ugustus 2017
23 au
Nummer

toe
etsing bestaa
at uit vijf sta
appen die na
a elkaar geno
omen moete
en worden:
De
efiniëring ruimtelijke claim & toepasssen voorzorg
g
Loc
catiekeuze & beoordeling ruimtegeb
bruik
Nu
ut en noodza
aak
Mittigeren
Co
ompensatie van
v
effecten

Stappe
en 1 en 2 zijjn in het voo
orgaande al b
behandeld. Gezien
G
het fe
eit dat de
activite
eit geen sign
nificante neg
gatieve ruim telijke en/off ecologische
e effect
veroorrzaakt, hoeftt de nut en noodzaak
n
in stap 3 niet verder
v
aangetoond te
worden. Mitigatie en compensatie van effe
ecten vindt plaats
p
door middel
m
van d
de in
deze b
beschikking opgenomen
o
voorschrifte
en.
6. Procedure
6.1

A
Algemeen

De Min
nister van Ec
conomische Zaken (EZ) heeft in het coördinatieb
besluit van 2
29
juni 20
016 bepaald dat op de besluitvormin
b
ng voor dit project
p
de
rijksco
oördinatiereg
geling als bedoeld in artiikel 3.35 van
n de Wet ruim
mtelijke orde
ening
van toepassing is. Dat wil in dit geval zegg
gen dat de besluiten
b
die nodig zijn v
voor
de Viking Link gez
zamenlijk wo
orden voorbe
ereid, waarbij deze proce
edure wordt
gecoörrdineerd doo
aarbij doorlo
or de Ministe
er van EZ. Da
open de besluiten, op grrond
van arrtikel 3.31, derde
d
lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro,
de uniforme openb
bare voorberreidingsproccedure als be
edoeld in afd
deling 3.4 va
an de
Algemene wet bes
stuursrecht met
m toepassiing van de bijzondere
b
re
egels in artik
kel
3.31, d
derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde
e lid, van de Wro.
Dit bes
sluit is één van
v
de besluiten die nod ig zijn voor het realisere
en van de Viiking
Link. D
Daarom is oo
ok op dit bes
sluit de rijks coördinatieregeling van toepassing. De
ministe
er van EZ he
eeft een gecoördineerde
e voorbereidiing van de besluiten voo
or de
Viking Link bevord
derd.
Op gro
ond van artik
kel 3.32 in samenhang m
met artikel 3.35,
3
vierde lid, van de W
Wet
ruimte
elijke ordenin
ng worden dit besluit en de andere besluiten
b
gelijktijdig doo
or de
ministe
er van EZ be
ekendgemaa
akt. Tevens d
doet de miniister van EZ daarvan
meded
deling in de Staatscouran
S
nt, regionale
e dagbladen en langs ele
ektronische w
weg.
Eerderre insprekers
s en beperktt gerechtigde
en op die gro
onden worde
en persoonlijjk
geïnformeerd.
6.2

P
Procedure Milieueffect
M
trapportag e (MER)

at de rijksco
oördinatiereg
geling van to
oepassing is op dit besluit, draagt he
et
Doorda
Ministe
erie van Economische Za
aken zorg vo
oor de gecoö
ördineerde voorbereiding
g en
behand
deling van het
h MER en de
d betrokken
n aanvragen tot vergunn
ning.
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Datum
ugustus 2017
23 au

dte en Detailniveau heefft ter inzage gelegen van
n 2 septemb
ber
De Nottitie Reikwijd
2016 ttot en met 13 oktober 20
016.

Nummer

7. Conclusie
e
De in d
de vergunnin
ng opgenom
men voorschrriften waarbo
orgen dat de
e doelstelling
gen
van he
et waterbehe
eer voldoend
de worden be
eschermd. Op
O grond van
n de
overwe
egingen bestaan er daarrom geen be
ezwaren tege
en het verlen
nen van de
gevraa
agde vergunning.

8. Ondertek
kening
NISTER VAN
N INFRASTRU
UCTUUR EN MILIEU,
DE MIN
namen
ns deze,
hoofd Vergunningv
verlening Rijjkswaterstaa
at Zee en De
elta

de hee
er L.R. Minna
aar
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9. Mededelingen
meer informa
atie over dit ontwerp bessluit kunt u terecht bij de
d in dit besl uit
Voor m
genoemde contacttpersoon. De
e contactgeg
gevens staan
n in de begelleidende brie
ef bij
dit bes
sluit. De contactpersoon kan uw vra gen beantwo
oorden en het besluit me
et u
doorne
emen.

Datum
ugustus 2017
23 au
Nummer

Om te bepalen of u meer inforrmatie wilt, k
kunnen de volgende
v
vragen en
aandac
chtspunten u helpen:
Is de inhoud van
v
het ontw
werp besluit d
duidelijk en is helder wat het concre
eet
vo
oor u beteken
nt?
Ku
unt u beoordelen of het ontwerp
o
bessluit inhoudelijk juist is of
o niet? Of he
eeft u
be
ehoefte aan een
e
toelichting?
Klo
oppen de ge
egevens overr u in het on
ntwerp besluit en heeft u alle gegeve
ens
ve
erstrekt?
Ook wanneer u an
ndere vragen
n heeft over het ontwerp
p besluit of de procedure
e, of
wanne
eer u zich op
p een of ande
ere manier h
heeft gestoord aan de wijze waarop bij de
besluittvorming me
et u of uw be
elangen is om
mgegaan, ku
unt u contac
ct opnemen.
wijzen over het
h ontwerp van het bessluit kunnen worden inge
ediend bij:
Ziensw
Bureau
u Energiepro
ojecten
Inspraakpunt Vikin
ng-Link
us 248
Postbu
2250 A
AE Voorschoten
ge mededelin
ngen:
Overig
Het he
ebben van de
eze vergunning ontslaatt de houder niet
n
van de verplichting
v
om
de redelijkerwijs mogelijke
m
ma
aatregelen te
e treffen ten
neinde te voo
orkomen datt
n of de Staatt ten gevolge van het ge
ebruik maken van de vergunning sch
hade
derden
lijden. Eventuele kosten,
k
direc
ct en/of indirrect, investeringen of do
oor te voeren
n
wijzigingen in het werk of in onderliggend
o
e activiteiten voortvloeie
ende uit of i n
ening en risic
co van de
relatie tot de voorschriften in dit besluit ziijn voor reke
kken vergunn
ninghouder. De vergunn
ninghouder heeft
h
geen re
echt op
betrok
compe
ensatie en/off schadeverg
goeding of a nderszins, voortvloeiend
v
de uit
aanwijjzingen gege
even door he
et bevoegd g
gezag of doo
or organisatie
es betrokken
n bij
de uitv
voering van hun wettelijke taak of ta
aken.
sregeling toe
ezichthouden
nde ambtena
aren en amb
btenaren me
et
Bij de ’Aanwijzings
p grond van SZW wetgev
ving’ is het Staatstoezich
S
ht op
specifieke uitvoeringstaken op
n als toezich
hthouder op grond van de
nen (SodM) aangewezen
de Mijn
Arbeid
dstijdenwet en
e de Arbeidsomstandigh
hedenwet op
p, vanaf of ten behoeve van
werken
n waarvoor een vergunn
ning als bedo
oeld in artike
el 2 van de Wet
W beheer
rijkswa
aterstaatswe
erken nodig is. Laatstgen
noemde wett is in 2010 opgegaan
o
in de
Waterw
wet, waarbijj artikel 6.5, lid c het ge noemde artiikel van de Wet
W beheer
rijkswa
aterstaatswe
erken vervan
ngt, zoals aa
angegeven in
n artikel 2.23 van de
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Invoerringswet Waterwet. Hiermee is het S
Staatstoezich
ht op de Mijn
nen voor dezze
beschikking de toe
ezichthouderr voor de Arb
beidstijdenw
wet en de
dsomstandigh
hedenwet.
Arbeid

Datum
ugustus 2017
23 au
Nummer

Bijlag
ge 1 Begrip
psbepalinge
en
Behore
ende bij de vergunning
v
van
v
de staattssecretaris van
v
Infrastru
uctuur en Miilieu
van he
eden, nr. …
staan onder :
In deze vergunning wordt vers
1. ’Aan
nvraag’: De aan deze vergunning ten
p 17
n grondslag liggende aanvraag is op
au
ugustus 2017
7 binnengeko
omen bij Rij kswaterstaa
at Zee en Delta en
ge
eregistreerd onder numm
mer RWSZ20
017-0001286
64.
162. BPR
RW 2016-202
21’: het Beheer- en Ontw
wikkelplan voor
v
de Rijks
swateren 201
van
20
021, zoals da
at in decemb
ber 2015 in w
werking is ge
etreden (te downloaden
d
ww
ww.rijkswate
erstaat.nl)
3. ‘Kad
derrichtlijn Water
W
(KRW))’: richtlijn 2 000/60/EG van
v
23 oktober 2000 tott
vaststelling va
an een kaderr voor comm
munautaire maatregelen
m
betreffende het
aterbeleid;
wa
4. ‘Kad
derrichtlijn Mariene
M
Strattegie (KRM) : richtlijn ric
chtlijn 2008/56/EG van 1
17
jun
ni 2008 tot vaststelling
v
van
v
een kad er voor com
mmunautaire maatregele n
be
etreffende he
et beleid ten aanzien van
n het marien
ne milieu;
5. ‘Ong
gewoon voorrval’: een vo
oorval waard
door nadelige
e gevolgen voor
v
het
wa
aterstaatswe
erk en/of opp
pervlaktewatterlichaam zijn
z
ontstaan
n of dreigen tte
on
ntstaan;
6. ‘On
ntvangstdatu
um aanvraag
g’: eerste da tum dat de aanvraag on
ntvangen is b
bij
ee
en bestuursorgaan.
7. ‘Verrgunninghouder’: diegen
ne die krachttens deze ve
ergunning ha
andelingen
ve
erricht;
8. ‘Han
ndhavingsam
mbtenaar’: de voor deze ontheffing aangewezen
a
ambtenaar door
Rijjkswaterstaa
at Zee en De
elta, werkzaa
am op de afd
deling “Hand
dhaving” van
n de
die
enst;
9. ‘Waterbeheerde
er’ de hoofdin
ngenieur-dirrecteur Rijks
swaterstaat Zee
Z en Delta
a
na
amens de Min
nister van In
nfrastructuurr en Milieu (p.a. Rijkswa
aterstaat Ze
ee en
De
elta, Lange Kleiweg
K
34, 2288
2
GK Rijsswijk of Rijk
kswaterstaat Zee en Deltta,
Po
ostbus 556, 3000
3
AN Rottterdam);
10. ‘W
Werken’: een combinatie van twee offfshore hoogspanningska
abels en een
n
da
atakabel tuss
sen Denemarken en het Verenigd Ko
oninkrijk, ing
gegraven in de
bo
odem, met een lengte va
an ongeveer 164 kilometter op het Nederlandse d
deel
van de Noordz
zee.
11. ‘W
Werkzaamhed
den’: de aanleg, onderho
oud en verw
wijdering van de werken;;
12. ‘Grronddekking
g’ : de dekkin
ng van grond
d, zijnde hett aanwezige waterbodem
mma
ateriaa,l of een
e
gelijkwaardige afdek
kking met sttortsteen. De
e dekking wo
ordt
be
erekend vana
af de bovenz
zijde van de kabels.
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13. ‘R
Rijksdienst vo
oor het Cultureel Erfgoe
ed’: Afdeling Strategie en
n Internation
naal,
t.a
a.v. mw. drs. A.D.C. Klomp, Postbuss 1600, 3800
0 BP Amersfo
oort, telefoo
on
03
33- 4217688
8 of 06- 5380
03578, e-ma
ail a.klomp@
@cultureelerfgoed.nl;
14. ‘Ku
ustwachtcen
ntrum’: Operrationele Cen
ntrum van de Kustwachtt in Den Held
der,
ala
armnummerr 0900 - 0111 of de Duty
y Officer: telefoon 0223-542300, fax
x
nu
ummer 0223-658358, VH
HF 16/70;
15. ‘Hy
ydrografie’: de Dienst de
er Hydrograffie is een on
nderdeel van de Nederlan
ndse
Ma
arine. Contac
ct via info@h
hydro.nl.
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