
 

 

 
 

 

 

Formulier indienen zienswijze 
ontwerpinvesteringsplan 
 

De ontwerpinvesteringsplannen van TenneT worden gedurende een periode 

van vier weken openbaar geconsulteerd. Middels dit formulier kunt u tot en 

met 29 november 2021 uw zienswijze op deze investeringsplannen indienen. 

Hieronder kunt u aangeven op welk van de beide 

ontwerpinvesteringsplannen u reageert.  
 

Als u op beide plannen wilt reageren, vragen wij u om voor beide reacties een apart exemplaar 

van dit formulier te gebruiken. Ingevulde formulieren kunt u mailen aan servicecenter@tennet.eu. 

Alleen volledig ingevulde zienswijzen worden in behandeling genomen. 

 

Ingediende zienswijzen en de reactie van TenneT daarop worden rond 1 januari 2022 

gepubliceerd, samen met de versie van de ontwerpinvesteringsplannen die aan de ACM en – voor 

wat betreft het Ontwerpinvesteringsplan Net op land – aan de Minister van Economische Zaken en 

Klimaat worden aangeboden. Een zienswijze waarvan door de indiener – hieronder - is 

aangegeven dat de identiteit van de indiener niet openbaar mag worden gemaakt, wordt anoniem 

gepubliceerd. 

 

1. Gegevens indiener  

Organisatie: Vereniging Energie Milieu en Water 

Voornaam: 
Tom 

Achternaam: 
Strengers 

E-mailadres: 
tgs@vemw.nl 

Openbaar maken identiteit indiener: ja  

 

Óók wanneer de indiener een organisatie is, vragen wij de voornaam, achternaam en e-mailadres 

van een (contact-)persoon om zo nodig contact te kunnen opnemen om verduidelijking van de 

zienswijze te vragen.   

 



 

 

 
 

 

 

2. Zienswijze investeringsplan 

Deze zienswijze heeft betrekking op het Ontwerpinvesteringsplan:  

(Graag een X vermelden bij wat van toepassing is) 

..  Net op land 

X  Net op zee 

 

 

Zienswijze: 

  

Hoofdstuk: 1 

Paragraaf: 1 

Betreft tekst: - 

Zienswijze: De inleiding van het IP2022 Net op Zee zet de geplande investeringen uiteen 

van TenneT aangaande het Net op Zee 2022-2031. Anders dan de andere 

investeringsplannen van de RNB’s en TenneT wordt hier geen gebruik gemaakt 

van scenario’s noch wordt er rekening gehouden met de toekomstige 

uitdagingen die gepaard gaan met de energietransitie. Zowel de Stuurgroep 

Extra Opgave als de Routekaart Elektrificatie geven aan dat er voor 2030 10 

GW extra wind op zee boven op de 11 in het klimaatakkoord moet worden 

gerealiseerd. Ook de politiek ziet dit in1 en heeft de ambitie dit te realiseren. 

2030 valt binnen het IP2022. De grootte en het belang van de opgave pleit voor 

subsidie van de kabeltracés uit de algemene middelen, waartoe de overheid 

nog niet besloten heeft. Zo niet worden deze kosten verdisconteerd in de 

nettarieven2 wat van grote invloed kan zijn voor de businesscase van diverse 

elektrificatieopties. Daarom wil VEMW zo snel mogelijk duidelijkheid van 

TenneT wat de kosten gaan zijn van de ontwikkeling van het Net op Zee. Dit 

zou op de korte termijn in het huidig IP kunnen door middel van een vermelding 

van schattingen en in een volgend IP door middel van de gespecificeerde 

kosten. Wanneer dit duidelijk is, kunnen zakelijke gebruikers van energie ook 

een betere inschatting maken van de toekomstige nettarieven en hebben zij 

meer duidelijkheid over de kosten van de verduurzamingsopties. De 

netbeheerder zou niet het minimale in het IP moeten zetten maar alle relevante 

informatie, omdat deze grote impact heef op de investeringsopgave en dus de 

nettarieven. 

                                                      
1 https://energeia.nl/energeia-artikel/40093918/overheid-kiest-binnenkort-voorkeursgebieden-voor-10-gw-
extra-wind-op-zee 
2 https://energeia.nl/energeia-artikel/40098825/nu-nieuw-subsidiebesluit-uitblijft-wil-tennet-kosten-voor-net-
op-zee-verrekenen-via-tarieven 



 

  

Hoofdstuk: 1 

Paragraaf: 1 

Betreft tekst: Om aan deze opdrachten te kunnen voldoen, moet TenneT de komende tien jaar naar verwachting tussen 

de 8 en 9 miljard investeren in de aanleg van het net op zee in Nederland. En Figuur 1 

Zienswijze: TenneT geef in deze zin alleen aan wat de totale investeringslast gaat zijn voor 

de komende 10 jaar in combinatie met een verdeling over de tijd door middel 

van staafdiagrammen zonder absolute aantallen. VEMW vindt dit onduidelijk 

omdat het over verschillende aansluitingen gaat met verschillende kosten. In 

het IP net op land splitst TenneT de kosten op in capaciteitsinvesteringen, 

kwaliteitsinvesteringen en netgerelateerde kosten. Hier worden deze alle drie 

niet transparant in 1 zin samengevat. Dit is wat VEMW betreft onvoldoende. De 

ontwikkeling van 2 GW converteerstations op zee zijn netgerelateerde kosten 

en dient op deze wijze weergegeven te worden zodat de elektriciteitsverbruiker 

weet waar de tarieven op gebaseerd worden. Daarnaast dienen de kosten voor 

de verschillende aansluitingen ook uitgesplitst te worden zodat beter 

gecontroleerd kan worden of deze kosten doelmatig tot stand komen. Dit zou 

bijvoorbeeld in Tabel 2 kunnen. 

 

  

Hoofdstuk: 3 

Paragraaf: Toekomstige ontwikkelingen 

Betreft tekst: - 

Zienswijze: VEMW staat positief tegenover de toekomstige ontwikkelingen en dus de 

innovatie die TenneT voorziet de komende jaren. VEMW vraagt zich af waar de 

offshore energy hubs zijn gebleven waar TenneT het veelvuldig over heeft 

gehad?3 

 

  

Heeft u zienswijzen op meer dan drie passages, dan graag hetzelfde format gebruiken (kopiëren) 

als hierboven.  

 

                                                      
3 https://www.tennet.eu/news/detail/the-netherlands-and-denmark-explore-opportunities-for-offshore-energy-
hub-together/ 


