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 1 WELKOM EN VOORSTELRONDE 
 

Janna Boonstra heet iedereen welkom. 

 2 VAN ZOEKGEBIEDEN NAAR TRACÉS 
 

Rianne Albers en Liza de Wit lichten het proces, hoe TenneT van een zoekgebied naar 

tracés is gekomen, toe.  

 3 TRACÉS DOORNEMEN 
 

Op basis van de webviewer zijn we gezamenlijk door de drie tracés gelopen. Tijdens 

deze uitleg kwamen diverse vragen, aandachtspunten en suggesties naar voren. Deze 

aandachtspunten en suggesties zijn te vinden in bijlage I. 

 

De vragen en antwoorden zijn hieronder opgenomen. 

 

Burgum west  

Gemeente Schiermonnikoog: Vanwege de stikstofdiscussie is de aanleg van veel 

infrastructurele projecten stilgelegd. Wordt dit in het MER onderzocht? En wordt 

onderzocht of dit project gaat concurreren met de ontwikkelruimte op 

Schiermonnikoog?  

Hans Jaspers: in MER fase 1 wordt een stikstofberekening en een ADC-toets 

gevoeligheidsanalyse uitgevoerd (A - alternatieven: onderscheidende alternatieven 

onderzoeken: waar zijn de gevoelige habitatten, D- dwingende reden van openbaar 

belang: is de aansluiting van de windmolens dwingend genoeg om dit project door te 

nemen; C- compensatie: compensaties voor de mogelijke stikstofuitstoot of andere 

effecten). Hiermee wordt gekeken naar de haalbaarheid van de verschillende tracés en 

wat de onderscheidende effecten zijn. Verder wordt na MER fase 1 onderzocht welke 

compensaties er mogelijk zijn en welke materialen gebruikt kunnen worden om de 

schade op het milieu zoveel mogelijk te vermijden.  
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Stichting La Mer; het tracé loopt tussen twee zandwingebieden door, maar het 

zoekgebied is breder. Is er een mogelijkheid dat de kabel uiteindelijk toch door die 

zandwingebieden loopt? 

Lisa de Wit: de optimalisatie van het tracé is afhankelijk van de uitkomst van de 

verschillende onderzoeken. Er spelen ook andere belangen (hydrodynamica, 

archeologie, etc.) die tot verschuivingen kunnen leiden. Die worden geïdentificeerd in 

het MER. Mochten er geen belemmeringen zijn voor de andere belangen is het vanuit 

de gebruiksfunctie zandwinning de voorkeur om deze te vermijden.  

 

De Kustwacht: wat is het zoekgebied van de onderzoeken op zee? 

Frank Timmer: er wordt een strook van 2.400 meter onderzocht, maar voor de kabels 

(er worden twee kabels aangelegd) is een strook van 1.200 meter nodig.  

 

Aliander: hoe diep wordende kabels in de zeebodem gelegd? 

Liza de Wit: er wordt een risico-analyse uitgevoerd voor de begraafdiepte van de kabel. 

De diepte van de kabel hangt o.a. af van de scheepvaartdata.  Gegevens over 

vaarfrequentie, ankeren, calamiteiten, etc. worden daarin meegenomen. Rijkswaterstaat 

eist voor een vaargeul2 m diepte onder de vaargeulbodem TenneT gaat meestal dieper 

dan deze eis. Op beweeglijke plekken kan de vaargeul een paar honderd meter 

verschuiven. Op basis van de data van RWS wordt een voorstel gemaakt over hoe de 

zeebodem in de toekomst gaat veranderen. Dit voorstel levert geen 100 % zekerheid 

op, TenneT graaft daarom de kabels extra diep.  

 

Burgum Midden  

Visserbond: de drie alternatieven lopen door garnaalvisserijgebieden, wordt dit 

meegenomen in het MER?  

Rianne Albers: ja, de effecten op de visserij worden onderzocht in het deelrapport 

gebruiksfuncties van het MER.  

 

Burgum Oost 

Gemeente het Hogeland: tussen en boven Schiermonnikoogverandert de geul en er 

ontstaan snel nieuwe geulen.  

Liza de Wit: de verandering van de geulen zijn bij ons bekend en dit wordt 

meegenomen in het onderzoek. In het onderzoek wordt gekeken naar de geschiedenis 

en de diepte van de geul en verwachte trends.  

Rianne Albers: Ernst Lofvers van RWS werkt aan de evaluatie van het Westgat. Er volgt 

een bijeenkomst met vergunningverleners waar Ernst Lofvers aansluit en evalueert of 

de juiste data wordt gebruikt. Ernst Lofvers reviewt ook onze onderzoekaanpak.  

 

Vierverlaten west 

Stichting La Mer: de kabels worden met een bufferzone van 500 meter gelegd. Zou de 

500 meter bufferzone buiten de 2.400 meter onderzoekszone kunnen komen te liggen?  

Liza de Wit: de kabels inclusief de 500 meter bufferzone blijven altijd binnen het 

zoekgebied van 2.400 meter.  

 

Vierverlaten midden 

Vierverlaten midden heeft net een andere aanlandlocatie dan Vierverlaten West. 

Nederland, Denemarken en Duitsland hebben een aantal referentiegebieden 

aangewezen om te zien hoe de natuur zich daar ontwikkelt, daarom mogen er in 

principe geen bodemberoerende activiteiten worden ontplooid.  
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Vierverlaten oost  

Aliander: wordt er tussen de offshorekabels altijd 200 meter gehanteerd?  

Frank Timmer: op zee is 200 meter goed haalbaar en wordt dit gehandhaafd. Dichtbij 

land liggen er andere kabels en moet TenneT wellicht soms van de 200 meter-

standaard afwijken. Dit wordt per gebied bekeken en is uiteindelijk maatwerk. Liander 

geeft aan dat zij vaak 100 meter op de Waddenzee hanteert.  

 

Eemshaven west 

Geen opmerkingen. 

 

Eemshaven midden 

Geen opmerkingen.  

 

Eemshaven oost: 

Gemini: de route langs de Eemsgeul ligt in een heel dynamisch gebied en het is lastig 

om daar de dekking van de kabels te garanderen. 

Frank Timmer: het tracé langs de Eemsgeul is van de negen tracéalternatieven de 

meest technisch complexe route, maar de andere alternatieven zijn op andere aspecten 

net zo moeilijk.  

 

Stichting La Mer: er wordt in de concept NRD enkel verwezen naar het m.e.r. over 

suppletiezand en niet ophoogzand - die hoort er wel bij. 

Rianne Albers: beide type zandwinning beoordelen we in het MER. 

 

Gemini: op pagina 31 van de concept NRD staat dat het aanlandgebied van 

tracéalternatief Eemshaven midden is gelegen aan de oostzijde van de Eemshaven. Dat 

klopt niet, dit moet de westzijde zijn. 

Rianne Albers: Bedankt, dit wordt aangepast in de definitieve NRD.  

 4 VOORUITBLIK NAAR MER DEEL I EN IEA 
 

Visserbond: hoe verhoudt de IEA zich tot het MER?  

Anne Melchers: de IEA (Integrale Effecten Analyse) is een nieuw afwegingsinstrument. 

Het is de eerste keer dat de IEA wordt gebruikt. De Minister wil breder kijken dan alleen 

het MER en neemt een besluit op basis van de vijf criteria (milieu, omgeving, kosten, 

techniek en toekomstvastheid), die in het IEA worden toegelicht. Het MER levert alleen 

input voor het thema milieu. De IEA verzamelt ook informatie over de vier andere 

thema’s en legt de vijf thema’s naast elkaar, waarop de Minister een keuze kan maken.  

 5 AFSLUITING  
 

Regien Arends geeft aan dat er in april 2020 weer een werksessie plaatsvindt. In deze 

werksessie worden de eerste resultaten van het MER gepresenteerd. Regien Arends 

vraagt of de deelnemers feedback willen geven over de werksessies, die tot nu toe 

hebben plaatsgevonden. De volgende punten worden aangegeven: 

- vorm van de werksessie werkt goed en de informatie is helder; 

- om het proces makkelijker te kunnen volgen zou het fijn zijn wanneer de verschillen 

ten opzichte van de vorige werksessie duidelijker worden aangegeven. Het wordt 

dan makkelijker om alles te kunnen volgen en constructief mee te kunnen denken; 

- tevreden met de vorm van het overleg, maar er missen nog wel veel 

belanghebbenden volgens de aanwezigen. Regien Arends vraagt om de 

aanwezigen om eventueel missende partijen aan haar door te geven.  
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Actie en aandachtspunten:  

- Aliander stuurt de dbg-files over de kabels bij Ameland naar Regien Arends;  

- Deltares heeft  informatie over de zandwinningsgebieden voor het tracé Burgum 

west - Michelle Vanderschuren vraagt deze informatie op bij Deltares. 
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Werksessie tracéalternatieven offshore
Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden

15 oktober 2019 

Janna Boonstra, Liza de Wit, Frank Timmer, 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

09:00 – 09:45 Welkom en voorstelrondje
09:45 – 10:15 Van zoekgebieden naar tracés
10:15 – 10:30 Koffiepauze
10:30 – 11:45 Stand van zaken tracéalternatieven
11:45 – 12:15 Vooruitblik naar MER deel I en IEA
12:15 – 12:30 Afsluiting
12:30 – 13:00 Lunch

Welkom en voorstelrondje

4

˗ Naam? 

˗ Functie?

˗ Organisatie?

3

4
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5

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 te 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 Bodemdynamiek Bodemsamenstelling Bodemkwaliteit Hydrodynamica

Natuur Natura 2000 (soorten en 
habitattypen)

Beschermde soorten (Wnb
en Ospar) KRM/KRW doelen

Landschap, 
cultuurhistorie en 
archeologie

Archeologie Aardkunde

Veiligheid Externe veiligheid Nautische veiligheid NGE

Gebruiksfuncties 
Defensie Baggerstort Olie- en gaswinning Visserij en aquacultuur

Zand- en schelpenwinning Kabels en leidingen Recreatie en toerisme

7

8
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Uitgangspunten voor de tracéalternatieven

9

˗ Technisch haalbaar en uitvoerbaar

˗ Zo kort mogelijke route

˗ Vermijden van:

˗ Olie- en gasplatforms

˗ Scheepswrakken

˗ Houd rekening met hydrodynamica en morfologie

˗ Vermijd zoveel mogelijk effecten op milieuthema’s 

˗ Vermijd zoveel mogelijk kruisingen met infrastructuur

10

De tracéalternatieven
Burgum
˗ West 

˗ Midden

˗ Oost

Vierverlaten
˗ West 

˗ Midden

˗ Oost

Eemshaven
˗ West 

˗ Midden

˗ Oost

9

10
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11

De tracéalternatieven
Burgum
˗ West 

˗ Midden

˗ Oost

Vierverlaten
˗ West 

˗ Midden

˗ Oost

Eemshaven
˗ West 

˗ Midden

˗ Oost

12

De tracéalternatieven
Burgum
˗ West 

˗ Midden

˗ Oost

Vierverlaten
˗ West 

˗ Midden

˗ Oost

Eemshaven
˗ West 

˗ Midden

˗ Oost

11

12
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Offshore tracé - Burgum

- Drie zoekgebieden voor aanlanding  

- Burgum

- West

- Midden

- Oost

14

Offshore tracé - Burgum

- Drie zoekgebieden voor aanlanding 

- Burgum

- West

- Midden

- Oost

Traceerproces

13

14
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15

Offshore tracé – Burgum west

- alle tracés:

- (laag)vlieggebied

- VSS

16

Offshore tracé – Burgum west

- vermijden olieplatforms + veiligheidszones 

- twee keer kruising van pijpleiding + kruising telecom

- een keer vermijden kruisen van pijpleiding

15

16
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Offshore tracé – Burgum west

- vermijden van olieplatforms + veiligheidszones

- twee keer kruising van pijpleiding + kruising telecom

- een keer vermijden kruisen van pijpleiding

18

Offshore tracé – Burgum west

- vermijden van olieplatforms + veiligheidszones 

- twee keer kruising van pijpleiding + kruising telecom

- een keer vermijden kruisen van pijpleiding

17

18
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Offshore tracé – Burgum west

- vermijden van olieplatforms + veiligheidszones

- twee keer kruising van pijpleiding + kruising telecom

- een keer vermijden kruisen van pijpleiding

20

Offshore tracé – Burgum west

- vermijden van vergunde zandwingebieden 

- zoveel mogelijk vermijden van nieuwe MER zoekgebieden zandwinning

19

20
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Offshore tracé – Burgum west

- vermijden van vergunde zandwingebieden 

- zoveel mogelijk vermijden van nieuwe MER zoekgebieden zandwinning

22

Offshore tracé – Burgum west

- vermijden van vergunde zandwingebieden 

- zoveel mogelijk vermijden van nieuwe MER zoekgebieden 

zandwinning

21

22
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Offshore tracé – Burgum west

- vermijden van gebieden met belangrijke natuurwaarden

- over het wantij 

- gebied met weinig stroming

24

Offshore tracé – Burgum west

- vermijden van gebieden met belangrijke 

natuurwaarden 

- over het wantij 

- gebied met weinig stroming

Grijze duinen
Kwelders

23

24
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Offshore tracé – Burgum west

- Vermijden van ebieden met belangrijke natuurwaarden 

- Over het wantij 

- Gebied met weinig stroming

26

Offshore tracés

- Traceerproces Burgum west:

- Representatief voor traceerproces van alle tracés 

offshore

25

26
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Offshore tracés

- Alle tracés:

- Militair gebied

- Scheepvaartroute

- Reservering zand 2013

- Natura2000

- Werelderfgoed Waddenzee

28

Offshore tracé - Burgum

- Burgum west

- Burgum Midden

- Punt van Ameland

- Bundeling met NGT

- Burgum oost

- Door de geul

27

28
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29

Offshore tracé - Vierverlaten

- Vierverlaten west

- Punt van Schiermonnikoog

- Vermijden van militair gebied

- Vierverlaten Midden

- Punt van Schiermonnikoog

- Vierverlaten oost

- Door de geul

- Langs referentiegebied

30

Offshore tracé - Eemshaven

- Eemshaven west

- Punt van Schiermonnikoog

- Vermijden van militair gebied

- Eemshaven Midden

- Door de geul

- Langs referentiegebied

- Over het wad langs Groningen

- Eemshaven oost

- Door de Eemsgeul

- Kruisingen met kabels en leidingen

29

30
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Aanvullingen

31

˗ Aandachtspunten?

˗ Knelpunten?

˗ Wensen?

32

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 

31

32
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Tijdlijn

33

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

Integrale Effect Analyse (IEA)

34

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

33

34
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Regioadvies

35

˗ 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.

Afsluiting

36

35
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www.witteveenbos.com
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