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 1 WELKOM EN VOORSTELRONDE 
 

Janna Boonstra heet iedereen welkom. 

 2 VAN ZOEKGEBIEDEN NAAR TRACÉS 
 

Rianne Albers en Michelle Vanderschuren lichten het proces toe, hoe TenneT van 

zoekgebieden naar tracés is gekomen. Tijdens deze uitleg kwamen onderstaande 

vragen naar voren:  

 

Aliander: volgt het tracé Burgum west de bestaande 110 kV verbinding? 

Frank Timmer: Burgum west volgt grotendeels de 110 kV verbinding, maar ten tijde 

van de aanleg van de 110kV was er minder bebouwing in het gebied. In de tussentijd 

zijn er nieuwe gebouwen bij gekomen, en zijn ook uitgangspunten van TenneT ten 

opzichte van aanleg in de buurt van bebouwing, gewijzigd, waardoor de kabel niet 

meer de volledige de 110 kV-verbinding kan volgen.  

 3 TRACÉS DOORNEMEN 
 

Op basis van de webviewer hebben we gezamenlijk  de drie tracéalternatieven 

doorgenomen. Tijdens deze bespreking kwamen diverse vragen, aandachtspunten en 

suggesties naar voren. De aandachtspunten en suggesties zijn te vinden in bijlage I. De 

vragen en antwoorden zijn hieronder opgenomen. 

 

Gemeente Noardeast Fryslân: De westelijke rondweg om Dokkum komt precies op 

dezelfde plek als het tracé - Burgum West, de rondweg is opgenomen in de 

Structuurvisie en moet worden meegenomen in het thema toekomstvastheid in de IEA. 

 

Provincie Fryslân: op sommige plekken langs de Centrale As is er een folieconstructie 

toegepast, hier moet rekening mee worden gehouden. De folieconstructie heeft een 

veiligheidszone van 5 meter. De gegevens hiervan kunnen worden opgevraagd bij de 

provincie.  

 

Provincie Fryslân: de bermen langs de wegen hebben een obstakelvrije zone van  

1 meter.  

Frank Timmer: in deze fase wordt hier niet naar gekeken, zodra een 

voorkeursalternatief bekend is, wordt dit in overleg met de wegbeheerders verder 

uitgewerkt.  

 

Provincie Fryslân: op welke afstand komen de kabels van de Centrale As te liggen? 

Frank Timmer: TenneT werkt met een zakelijk rechtstrook als uitgangspunt en wil, waar 

mogelijk de kabels zo dicht mogelijk bij de weg leggen. Mochten de kabels langs de 

Centrale As of een andere weg worden gelegd, dan wordt dit verder afgestemd met de 

wegbeheerder tijdens MER fase 2 (uitwerking van het Voorkeursalternatief (VKA)).  

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW): vanuit de vereniging NFW is, mede 

namens collectief Waadrâne, benadrukt dat wanneer er impact is op de kwaliteit van 

landschap, het standpunt is, dat daar een goede compensatieregeling voor moet zijn. 

Daarbij is het streven van NFW dat het gebied wordt achtergelaten met een plus en 

pleiten ze ervoor dat TenneT deze gedachte ondersteunt. Naast het vergoeden en 

herstellen van schade, die eventueel wordt aangebracht bij de aanleg van een 

verbinding, is het storten van financiële middelen in een gebiedsfonds een goede optie 

om ook voor de langere termijn kwaliteit van landschap en biodiversiteit te borgen. De 

collectieven kunnen een rol spelen bij het beheren van zo een fonds en voor de 
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uitvoering van beheersovereenkomsten inclusief borging van kwaliteit met 

grondgebruikers zorgdragen. 

 

Gemeente Tytsjerksteradiel: mensen maken zich zorgen over de mogelijke  

magneetvelden van de kabels en de transformatorstation. Onderzoekt TenneT dit en 

wordt het geobjectiveerd in de komende fase?  

Frank Timmer: Bij de tracéontwikkeling van TNW is vanwege het voorkomen van 

hinder bij de aanleg van de kabel rekening gehouden met een minimale afstand van 25 

meter tot woningen. De gemiddelde 0,4 microtesla magneetveldcontour van het 

gebruikte kabeltype is kleiner dan 25 meter. Hierdoor is het vrijwel uitgesloten dat er 

gevoelige objecten zoals woningen binnen de 0,4 microtesla magneetveldcontour 

zullen liggen. Als het voorkeursalternatief gekozen is, wordt voor zowel het kabeltracé 

als het transformatorstation een specifieke berekening voor de 0,4 microtesla-zone 

magneetveldcontour uitgevoerd. De verwachting is dat er bij de kabel en rondom het 

nieuwe transformatorstation geen gevoelige objecten zullen liggen binnen de 0,4 

microtesla zone. 

 

Regien Arends geeft aan dat enkele bewoners in Burgum graag een excursie naar een 

bestaand transformatorstation willen. Er is gevraagd of gemeente Tytsjerksteradiel en 

Engie open staan om hieraan deel te nemen en tijdens deze excursie vragen te 

beantwoorden. Het antwoord hierop is ja.  

 4 VOORUITBLIK NAAR MER DEEL I EN IEA 
 

Frank Timmer licht de planning toe.  

 

In juni 2020 (voor de zomervakantie) wordt de publicatie van het MER en de IEA 

verwacht. Er is dan 4 weken de tijd voor de omgeving om hierop te reageren. Tijdens 

de publicatie wordt het MER ter review gelegd bij de Commissie voor de m.e.r. Verder 

zal MinEZK aan de lokale en regionale overheden vragen een regioadvies uit te 

brengen . Het regioadvies is bij voorkeur een gezamenlijk advies vanuit de regio naar 

de Minister waarbij men als bevoegd gezag kijkt vanuit de rol van de Minister. De regio 

ontvangt het MER, de IEA en het advies van de Commissie voor de m.e.r. als input voor 

dit advies.. Het regioadvies en het advies van de Commissie voor de m.e.r. worden 

samen met de IEA als input gebruikt voor de Minister om naar verwachting in oktober 

2020 het VKA (Voorkeursalternatief)besluit te nemen 

 5 AFSLUITING 
 

Er zijn geen aanvullende aandachtspunten genoemd.  
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Werksessie tracéalternatieven Burgum
Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden

15 oktober 2019 

Janna Boonstra, Anne Melchers, Frank Timmer, Michelle Vanderschuren en Rianne Albers-Schouten

Safety topic

2

In geval van calamiteiten en/of ontruiming van het pand:

• Volg de vluchtroutes zoals aangegeven 

• Ga naar het verzamelpunt  

• Volg de instructies van BHV (te herkennen aan de gele hesjes) bij 

calamiteiten en/of ontruiming.

1

2
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Agenda 

3

13:00 – 13:10 Welkom en voorstelrondje
13:10 – 13:45 Van zoekgebieden naar tracés
13:45 – 14:00 Koffiepauze 

14:00 – 15:00 Stand van zaken tracéalternatieven en zoekgebieden stationslocaties 
15:00 – 15:45 Vooruitblik naar MER deel I en IEA
15:45 – 16:00 Afsluiting

Welkom en voorstelrondje

4

˗ Naam? 

˗ Functie?

˗ Organisatie?

3

4
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Van zoekgebieden naar lijnen

1. Van VANOZ lijnen naar zoekgebieden

2. Van zoekgebieden naar tracéalternatieven

1. 2.

Van zoekgebieden naar lijnen

6

˗ Waarom naar lijnen?

· Transparantie en communicatie

˗ Hoe zijn we tot deze lijnen gekomen?

· Ontwerpuitgangspunten

· Obstakels en belemmeringen

· Wensen omgeving

5

6
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Status tracéalternatieven

7

Tracéalternatieven in de concept-NRD zijn geselecteerd om twee redenen: 

1. Op basis van de nu beschikbare informatie zijn deze tracéalternatieven als kansrijk 

beoordeeld;

2. De tracéalternatieven geven samen een goed beeld van de mogelijke effecten.

Als uit de onderzoeken blijkt dat effecten te voorkomen of beperken zijn, kunnen de tracés nog 

worden aangepast door:

˗ een (deel) van het tracé te verplaatsen;

˗ een tracé op land te verbinden met een ander tracé op zee. 

Milieueffecten: thema’s en aspecten 

8

Thema’s Aspecten

Bodem en water Bodem Grondwater Oppervlaktewater

Natuur Natura 2000 (soorten 
en habitattypen)

Gebiedsbescherming 
(NNN, weidevogels)

Beschermde 
soorten (Wnb)

Landschap, 
cultuurhistorie en 
archeologie

Hoogste 
landschappelijk 
schaalniveau

Middelste 
landschappelijk 
schaalniveau

Laagste 
landschappelijk 
schaalniveau

Aardkunde Archeologie

Leefomgeving Geluid Magneetvelden Luchtkwaliteit

Veiligheid Externe veiligheid Niet-gesprongen 
explosieven

Gebruiksfuncties Landbouw Wegen Watergangen Waterkeringen Kabels en leidingen Recreatie

7

8
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Uitgangspunten voor de tracéalternatieven

- technisch haalbaar en uitvoerbaar 

- benodigde kabelcorridorbreedte is 50 meter (inclusief werkstrook)

- zo kort mogelijke route

- rekening houden met milieuthema’s en omgeving

Praktijkvoorbeeld tracering

10

Vermijden van:

˗ woningen, dorpen en steden

˗ windturbines

˗ archeologie en cultuurhistorie

˗ natuurgebieden

Rekening houden met:

˗ aansluiting Centrale As

˗ bolakkers

˗ coulisselandschap

9

10
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Tracéalternatieven naar Burgum

11

˗ Burgum west

˗ Burgum midden

˗ Burgum oost

Burgum west

12

˗ Aanwezigheid kabels & leidingen

˗ Steden, dorpen en woningen vermijden

˗ Doorkruising NNN-gebied Het Houtwiel

˗ Samenloop bovengrondse 110 kV-verbinding

˗ Lengte:

˗ circa 22 kilometer op land

˗ circa 97 kilometer totaal

11

12
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Burgum midden

13

˗ Aanwezigheid kabels & leidingen

˗ Volgt Centrale As vanaf Dokkum

˗ Coulisselandschap

˗ Doorkruising NNN-gebied Het Houtwiel

˗ Lengte:

˗ circa 23 kilometer op land

˗ circa 99 kilometer totaal

Burgum oost

14

˗ Vermijden bolakkers

˗ Verkavelingspatroon

˗ Vermijden coulisselandschap

˗ Lengte:

˗ circa 25 kilometer op land

˗ circa 100 kilometer totaal

13

14
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Concept zoekgebieden voor stationslocaties – ter bespreking

15

- hinder omwonenden 

- windturbines

- natuur

- archeologie

- landschap

- externe veiligheid

- Infrastructuur

- kabels en leidingen

Hoogspanningsstation Burgum

Aanvullingen

16

˗ Aandachtspunten?

˗ Knelpunten?

˗ Wensen?

15

16
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Verkenning aanlanding netten op zee 2030 en 
alternatievenonderzoek MER NOZ TNW

Bepalen alternatieven en opstellen 
beoordelingskader alternatieven

Uitwerken en beoordelen 
(milieu)effecten alternatieven

IEA: vergelijking op 
milieu, techniek, kosten, 

toekomstvastheid en 
omgeving

Raadpleging en 
keuze VKA

PB en MER
VKA

Inpassingsplan en 
uitvoeringsbesluiten

NRD

MER fase 1

IEA

VKA

MER fase 2

september 2019

oktober 2019 – januari 2020

maart - juni 2020

oktober 2020

oktober 2020 – december 2020 

Tijdlijn

18

NRD MER fase 1 IEA VKA-
besluit

MER fase 2

NRD ter 
inzagelegging
27-9 tot 7-11

Informatieavonden
8-10: Burgum
9-10: Schiermonnikoog
10-10: Ameland
14-10: Roodeschool (Eemshaven)
15-10: Dokkum (Burgum)
16-10: Garnwerd (Vierverlaten)

Werksessies met 
belangenorganisaties & BG
15 en 16 oktober

Planningssessies BG
14/17 oktober (n.t.b.)

Langs de raden
November/december (n.t.b.)

Ambtelijk overleg
11 december

Einde MER-onderzoeken 
fase 1

Werksessies IEA
april 2020

Ambtelijk overleg
Oktober/november

17

18
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Integrale Effect Analyse (IEA)

19

Samen met het advies van de commissie m.e.r., ingebrachte reacties vanuit omgeving 

en het regioadvies de onderbouwing voor het voorkeursalternatief (VKA)

Tracéalternatieven worden beoordeeld op 5 thema’s:

Milieu

Omgeving

Kosten

Techniek

Toekomstvastheid

Regioadvies

20

˗ Adviesrol lokale en regionale bevoegde gezagen bij keuze VKA door reactie op IEA

˗ Liefst gecombineerd reageren:
• in lijn met de nieuwe Omgevingswet;
• centrale vraag: wat zou je doen als je minister was?;
• integraal advies met onderbouwing op basis van de 5 thema’s uit de IEA.

19

20
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Afsluiting

21

Vragen?

www.witteveenbos.com

21

22


