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 1 WELKOM EN VOORSTELRONDE 
 

Frank Timmer heet iedereen welkom. 

 2 VAN ZOEKGEBIEDEN NAAR TRACÉS 
 

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

zoekgebieden naar tracés is gekomen, toe. Tijdens deze uitleg kwamen onderstaande 

vragen naar voren:  

 

Bewoner: worden effecten op leefomgeving ook meegenomen in het MER? 

Rianne Albers: ja, het MER onderzoekt alle milieueffecten (zoals geluid, hinder, milieu, 

etc.) van de aanleg en gebruiksfase en vergelijkt dit met de effecten van de 

referentiesituatie (huidige situatie).  

 

Bewoner: houden jullie rekening met hinder veroorzaakt door andere projecten in het 

gebied?  

Rianne Albers: ja, deze projecten worden meegenomen als autonome ontwikkeling in 

het MER. Hieronder vallen alle huidige en toekomstige projecten waarover een formeel 

besluit is genomen.   

Regien Arends: de belangen van bewoners in de omgeving worden opgenomen in de 

IEA onder het thema omgeving.  

 

Vereniging van Oevereigenaren en gebruikers Groningen: grondwater en 

oppervlaktewater is van groot belang voor agrariërs in het gebied. Onderzoeken jullie 

dit thema in het MER? 

Rianne Albers: ja, we nemen de wateraspecten, zoals verzilting en zettingen mee in 

onze onderzoeken en zijn in contact met LTO over het beoordelingskader voor 

landbouw.  

Regien Arends: in verband met deze onderzoeken zouden waterschap Noorderzijlvest 

en Wetterskip Fryslân graag betrokken willen zijn. Indien andere belanghebbenden ook 

graag hierbij betrokken willen worden, dan kan dit bij Regien Arends gemeld worden.  

 

Natuur en Milieufederatie Groningen: adviseert om in de onderzoeken breder te 

kijken dan alleen de wettelijk beschermde natuur, neem ook het effect op niet-

beschermde soorten mee.  

Rianne Albers: ja, dit doen we in onze effectrapportage. 

 

Natuur en Milieufederatie Groningen: bij windmolens is er een risico, dat de kabel 

wordt beschadigd door een afgebroken windmolenvleugel. Hoe diep moet de kabel 

liggen om dit risico te vermijden? 

Frank Timmer: TenneT gaat dit onderzoeken. Standaard hanteert TenneT een 

kabeldiepte van 1,2 meter. Op landbouwgrond wordt een diepte van 1,8 meter 

gehanteerd. Er staan in Eemshaven al meerdere hoogspanningsstations en er liggen al 

veel kabels van TenneT. TenneT verwacht daarom dat er toestemming wordt gegeven 

om af te wijken van de veiligheidsnorm in het gebied. Als hiermee wordt ingestemd 

moet TenneT een groter risico accepteren.  

 

Gemeente Westerkwartier: voeren jullie onderzoek uit op het effect van een 

afgebroken windmolenvleugel?  

Rianne Albers: ja, in het onderzoek ‘externe veiligheid’ in het onderdeel techniek van 

de Integrale Effecten Analyse wordt dit op hoofdlijnen (en voor zover onderscheidend 

ten opzichte van andere tracéalternatieven) meegenomen.  
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Natuur en Milieufederatie Groningen: worden de kabels door de Borkumse Stenen 

getrokken?  

Frank Timmer: tracéalternatieven voor Eemshaven lopen door de Borkumse Stenen. 

Binnen de Borkumse Stenen is een reservering gemaakt voor een mogelijk Natura 2000 

gebied.. Het te verwachten aangewezen gebied, wordt door geen van de 

tracéalternatieven doorkruist.  

 

Gemeente Westerkwartier: hebben jullie gekeken of de kabels aan de andere kant 

van de landsgrens (Duitsland) kunnen liggen? 

Frank Timmer: dit is onderzocht en ook met Duitsland besproken. Er liggen al heel veel 

kabels/leidingen en reserveringen voor huidige en toekomstige windparken in het 

Duitse deel van de Noordzee. De ruimte hier is daarom al beperkt. De beschikte ruimte 

wil Duitsland zelf benutten.    

 

Vereniging van Oevereigenaren en gebruikers Groningen: waarom wordt er niet een 

kabelverbinding aangelegd, die nu al anticipeert op  capaciteit van mogelijke 

toekomstige windmolengebieden? 

Frank Timmer: het klopt dat MinEZK ambities heeft voor meer wind op zee, maar om te 

anticiperen op toekomstige windparken moet TenneT de vermogens en locaties van 

deze gebieden weten. Deze zijn nog niet bekend, waardoor de plannen te onzeker zijn 

om mee te nemen. Wel worden de toekomstige windenergiegebieden beschreven in de 

Integrale Effecten Analyse onder het thema toekomstvastheid. In die zin wegen ze wel 

mee in de afweging om te komen tot een voorkeursalternatief.  

 

Natuur en Milieufederatie Groningen: is het mogelijk om de bestaande kabels op te 

graven en te hergebruiken of vervangen met nieuwe kabels? 

Frank Timmer: het is technisch mogelijk om kabels in algemene zin te hergebruiken 

(als ze niet te oud zijn) of verleggen als het vermogen van de kabel past bij de nieuwe 

energiebron. Hierbij is vaak sprake van forse desinvesteringen en mogelijk ook meer 

milieueffecten  dan bij aanleg van nieuwe kabels.   

Anne Melchers: het is op dit moment niet mogelijk om de toekomst te voorspellen. De 

kabels voor dit project gebaseerd op dit windpark gelegd. In theorie kan men in de 

toekomst de kabel vervangen door een grotere kabel, maar dat betekent dat de hele 

kabel er uitgehaald moet worden en alle vergunningen opnieuw aangevraagd moeten 

worden en de windparken weer op de nieuwe kabels aangepast moeten worden. 

Verder zou het leggen van een nieuwe kabel en het er uithalen van de oude kabel 

kunnen leiden tot dubbele verstoring van het gebied en mogelijk een veel grotere 

negatieve impact op de natuur dan bij het aanleggen van een nieuwe kabel. De enige 

reden om de oude kabel er uit te trekken zou zijn wanneer er geen andere opties zijn.  

 

LTO Noord: is er buiten Eemshaven gezocht naar een geschikte ruimte voor een 

transformatorstation? 

Frank Timmer: Hier is naar gekeken, maar vanwege beschikbaarheid van ruimte op het 

bestaande haventerrein en omdat Groningen Seaports graag alle transformatorstations 

binnen de Eemshaven wil bundelen is niet verder gezocht. Dit sluit namelijk goed aan 

bij de wens van TenneT om het transformatorstation zo dicht mogelijk bij de 

aansluitlocatie (hoogspanningstation) te bouwen  
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 3 TRACÉS DOORNEMEN 
 

Vierverlaten west 

Natuur en Milieufederatie Groningen: in de concept NRD is Middag-Humsterland 

genoemd als cultuurlandschap, maar bij Burgum is er alleen sprake van 

coulisselandschap. Dit gebied heeft ook de status nationaal landschap en is genoemd 

Noardlike Fryske Wâlden.   

Michelle Vanderschuren: dat klopt. Dit is een bewuste keuze, omdat er tijdens de 

werksessies en informatieavonden vooral coulisselandschap is genoemd. In het MER 

gaan we dit verder verduidelijken. We zijn op de hoogte van de status van Noardlike 

Fryske Wâlden als Nationaal Landschap.  

 

LTO Noord: het kabeltracé volgt nu niet de sloot of rand van de kavels, wordt hier 

rekening mee gehouden?  

Frank Timmer: ja, zodra er een voorkeursalternatief is en het gekozen tracé verder is 

uitgewerkt gaat TenneT in gesprek met de betreffende grondeigenaren om de aanleg 

van de kabels op hun perceel verder uitwerken. Dit hoort bij de volgende fase (najaar 

2020).  

 

Natuur en Milieufederatie Groningen: is het technisch mogelijk om station Dokkum op 

te waarderen naar een 220 kV hoogspanningstation, zodat NoZ TNW hierop kan 

aansluiten?  

Frank Timmer: het is technisch mogelijk om een transformatorstation op 6-7 km van de 

aansluitlocatie te bouwen en er een kabel tussen te trekken. Het 110-kV station 

Dokkum dient een andere functie en ligt 15 km van de aansluitlocatie, dus te ver.. 

Daarnaast zou er een volledig nieuwe 220kV-infrastructuur aangelegd moeten worden 

naar het bestaande hoogspanningsnet. Hiermee zou deze optie financieel zeer 

kostbaar zijn. Dokkum is dus op dit moment geen geschikte locatie voor een 

transformatorstation. 

 

Bewoner: waarom maken jullie geen zonnedak op het transformatorstation?  

Frank Timmer: in principe is een transformatorstation een open constructie vanwege 

de koeling van de componenten. TenneT heeft niet onderzocht of een zonnedak 

mogelijk is. Dit kan later nog bepaald worden..  

 

Gemeente Westerkwartier: wordt er gekeken naar mogelijkheden voor de tracés 

buiten het zoekgebied van 150 meter, als dit wordt gevraagd door de omgeving, of 

worden alleen tracémogelijkheden onderzocht binnen de 150 meter?  

Michelle Vanderschuren: in principe zoeken we niet buiten de 150 meter, tenzij er 

echt obstakels zijn die vragen om aanpassingen. Er wordt in het MER weliswaar een 

gebied 150 meter beschreven, maar er wordt door de specialisten wel breder gekeken 

om mogelijke obstakels te voorkomen.  

Regien Arends: de concept NRD ligt nu ter inzage. Mocht iemand van mening zijn dat 

andere tracés onderzocht moeten worden, dan kan dit via een zienswijze worden 

aangegeven.  

 

Gemeente Westerkwartier: de toekomstige ontwikkelingen van de perceeleigenaren 

moeten meegenomen worden en de bouwvlakken zijn soms groter dan het erf. Dit is 

niet zichtbaar in de gegevens van BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). 

Waarom worden de ruimtelijke plannen niet gebruikt voor de verkenning van de 

woningen?  

Michelle Vanderschuren: we hanteren in deze fase een uitsnede uit het BAG. In MER 

fase 2, de uitwerking van het voorkeursalternatief gaan we het tracé in meer detail 
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uitwerken en zal waar nodig en mogelijk gekeken worden naar optimalisatie van de 

route om bouwvlakken heen. 

 

LTO Noord: wordt er gebruik gemaakt van de huidige wegen tijdens de aanleg van de 

kabels of moeten er werkwegen aangelegd worden?  

Frank Timmer: waar mogelijk en veilig maken we gebruik van de huidige wegen, 

anders worden er werkwegen aangelegd. Dit wordt in de volgende fase, zodra het 

gekozen tracé is uitgewerkt, nader bekeken.  

 

Bewoner: gebruiken jullie de werkwegen van de nieuwe 380 kV verbinding waar 

mogelijk?  

Frank Timmer: mocht het tracé langs de werkwegen hiervan lopen en deze werkwegen 

zijn nog steeds beschikbaar voor gebruik is het niet uitgesloten, dat er gebruik van 

wordt gemaakt, maar dat moet definitief worden bekeken in de volgende fase.  

 

Provincie Groningen: zou er vanwege archeologie en landschap een kans kunnen zijn 

om de kabels ten zuiden van Zuidhorn aan te leggen in plaats van ten noorden?  

Frank Timmer: het is onderzocht of de kabel ten zuiden van Zuidhorn kan worden 

aangelegd. Uit deze onderzoeken bleek dat het tracé ten zuiden langer is dan ten 

noorden. Ten zuiden van Zuidhorn moet het tracé een weidevogelgebied kruisen en er 

moeten dubbel zoveel boringen onder een weg en het spoor als ten noorden van 

Zuidhorn. Er liggen verder veel meer kabels ten zuiden van Zuidhorn wat betekent dat 

er minder ruimte is voor de kabels van dit project. Om deze redenen is gekozen om het 

tracé ten noorden van Zuidhorn te leggen.  

 

Vierverlaten midden 

Vereniging van Oevereigenaren en gebruikers Groningen: bij de aansluiting boven 

Molenrij neemt het tracé zoveel ruimte in van de agrarische grond, dat er geen 

mogelijkheid is voor werkzaamheden tijdens de aanleg van de kabel. Leg de kabels in 

overleg met de grondeigenaren op een dergelijke manier dat er zo min mogelijk 

overlast voor hun bedrijfsvoering is. 

Frank Timmer: in de uitwerking van de tracés (MER fase 2) wordt bekeken hoe we het 

tracé concreet per perceel aanleggen. In gesprek met de eigenaren zoeken we een 

oplossing, die zo min mogelijk hinder geeft. 

 

LTO Noord: Hoe lang duurt de aanleg op een perceel?  

Rianne Albers: dit is afhankelijk van de lengte van de doorkruising door het perceel en 

de aanlegmethode. Als belangenvertegenwoordiger is het mogelijk om jullie leden op 

de hoogte te stellen dat zij de interactieve website kunnen gebruiken om hun zorgen 

en aandachtspunten op achter te laten. Alle inkomende wensen van de website worden 

meegenomen in de verdere uitwerking van de tracés.  

 

Gemeente Westerkwartier: hoe wordt schade bepaald?  

Jeanne van den Bosch: er wordt onderscheid gemaakt tussen inkomensschade en 

vermogensschade. TenneT gaat de eigenaren in de volgende fase individueel langs om 

dit verder met hen te bespreken.  

 

Vierverlaten oost 

Bewoner: hebben de ondergrondse kabels en hoogspanningsmasten effect op elkaar in 

relatie tot magneetvelden en fundering van masten en wordt dit onderzocht in het 

MER?  

Frank Timmer: magneetveldcontouren worden in deze fase globaal onderzocht en in 

MER fase 2 (uitwerking VKA) wordt dit in meer detail onderzocht.  
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Bewoner: Kun je de kabel door het kanaal leggen?  

Frank Timmer: Dit is eerder gevraagd en onderzocht en dit is technisch niet mogelijk. 

Om de kabelverbinding voor dit project in het water aan te leggen is het nodig om 

gebruik te maken van grote schepen. Deze vervoeren de zeekabels en zijn geschikt om 

de kabels te leggen. Deze schepen hebben een grote lengte, breedte en diepgang en 

kunnen (en mogen) daarom niet in rivieren of kanalen varen. De fysieke breedte van 

een kanaal of rivier en de hoogte tot bruggen is vaak onvoldoende. Daarnaast leidt 

aanleg in kanalen en rivieren tot langdurige stremming en dat leidt weer tot 

economische schade en overlast..  

 

Eemshaven west 

LTO Noord: de meeste agrarische kavels hebben in dit gebied een noord-zuid 

drainage. Wordt de impact op de drainage onderzocht in het MER?   

Michelle Vanderschuren: ja, dit wordt op hoofdlijnen samen met de 

verziltingsproblematiek in het MER onderzocht. Na de VKA-keuze zal met de 

grondeigenaren gesproken worden over precieze locatie en diepte van aanwezige 

drainages. 

 

Natuur en Milieufederatie Groningen: waarom volgen jullie niet de Middendijk?  

Frank Timmer: dit is eerder onderzocht, maar is afgevallen vanwege hinder van 

windmolens, woningen en natuur. De Middendijk heeft verder ook een beschermde 

status in de provinciale verordening.  

 

 

Vereniging van Oevereigenaren en gebruikers Groningen: dit gebied wordt 

gekenmerkt door bodemdaling. Welk effect heeft de verstoring van bodemlagen op de 

kans op aardbevingen?  

Rianne Albers: In het MER wordt het effect van de kabel op bodemlagen onderzocht. 

Het graven of boren van de kabel heeft geen effect op aardbevingen en wordt dus niet 

onderzocht in het MER. 

 

LTO Noord: er zijn geen toegangswegen in de Eemspolder, dit is een aandachtspunt. 

 

Bewoner: wat is de houdbaarheid van de kabels? 

Frank Timmer: de levensduur van de kabels is zowel op zee als op land ongeveer 40 

jaar. De windturbines worden aangelegd voor ongeveer 25 jaar.  

 

Eemshaven midden  

Natuur en Milieufederatie Groningen: bij het tracé Eemshaven Midden is de kans dat 

de kabel bloot spoelt heel groot, als de oostkant vanhete tracé, ter hoogte van het 

referentiegebied, wordt aangehouden.  

 

Natuur en Milieufederatie Groningen: het tracé Eemshaven midden loopt door twee 

natuurtypes: geul en wantij. Als uit de onderzoeken blijkt dat het ene type natuur beter 

tegen de verstoringen kan dan het andere heeft dit tracé geen voordeel, omdat beide 

natuurtypen worden geraakt.  

 

Vereniging van Oevereigenaren en gebruikers Groningen: onderzoek of het tracé 

Eemshaven west op zee (voor de kruising met de Waddenzee) gekoppeld kan worden 

met het tracé Eemshaven oost.  

Michelle Vanderschuren: dit wordt in de onderzoeken meegenomen, zodat mogelijk 

vanuit de milieueffectonderzoeken optimalisaties van de tracés kunnen worden 

doorgevoerd.  
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Gemeente Groningen: in hoeverre wordt er rekening gehouden met toekomstige 

ontwikkelingen als zonneparken rondom Groningen. Is er dan nog voldoende ruimte? 

Anne Melchers:: toekomstige ontwikkelingen nemen we mee in het hoofdstuk 

toekomstvastheid van de IEA. Voor ontwikkelingen als zonneparken blijft voldoende 

ruimte.  

 4 VOORUITBLIK NAAR MER DEEL I EN IEA 
 

Frank 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 om hier op 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. wordt samen met de IEA als 

input gebruikt voor de Minister om een VKA-besluit te nemen 

 5 AFSLUITING 
 

Tijdens de afsluiting is onderstaande toegelicht:  

- worden de richtlijnen van de Commissie voor de m.e.r. voor de NRD ook 

publiekelijk beschikbaar? 

· ja, de Commissie voor de m.e.r. publiceert deze richtlijnen zelf; 

- komt er een inpassingsplan voor het project als geheel?  

· er wordt een inpassingsplan opgesteld voor het project tot 1 km ten noorden 

van de eilanden. Op zee worden vergunningen aangevraagd. Dit proces wordt 

tegelijkertijd uitgevoerd en als één pakket gepubliceerd. Bij invoering van de 

Omgevingswet (naar verwachting in 2021) zal er sprake zijn van een 

projectbesluit i.p.v. inpassingsplan; 

- de planning loopt een beetje uit ten opzichte van wat er eerder is 

gecommuniceerd, heeft dit impact op het project als geheel?  

· in het beginsel niet, maar het hangt ervan af of er 1 of 5 kansrijke tracés uit de 

onderzoeken naar voren komen; 

- wordt het belang van duurzame energieopwekking in de Eemshaven 

meegenomen?  

· ja, in de IEA onder het thema toekomstvastheid worden de belangen voor de 

omgeving en de duurzame energieopwekking in de Eemshaven meegenomen. 
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Werksessie tracéalternatieven
Vierverlaten en Eemshaven

Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden
16 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

09:30 – 09:45 Welkom en voorstelrondje
09:45 – 10:15 Van zoekgebieden naar tracés
10:15 – 10:30 Koffiepauze 
10:30 – 11:30 Stand van zaken tracéalternatieven en stationslocaties deel I – Vierverlaten
11:30 – 12:30 Stand van zaken tracéalternatieven en stationslocaties deel II – Eemshaven
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 – 13:30 Vooruitblik naar MER deel I en IEA
13:30 – 14:00 Afsluiting

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

· Afwijkingen kortste route

· Wensen omgeving

5

6
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Status tracéalternatieven

7

De tracéalternatieven die in deze concept NRD zijn gepresenteerd 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:

˗ Een (deel) van het tracé kan worden verplaatst;

˗ Een tracé op land 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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9

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

Een tracéalternatief vermijdt Nationaal Landschap 

Middag-Humsterland

9

10
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Tracéalternatieven naar Vierverlaten

11

˗ Vierverlaten west

˗ Vierverlaten midden

˗ Vierverlaten oost

Vierverlaten west

12

˗ Vermijden van Nationaal Landschap Middag-Humsterland

˗ Aanwezigheid kabels en leidingen

˗ Lengte:

˗ circa 27 kilometer op land

˗ circa 109 kilometer totaal
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Vierverlaten midden

13

˗ Lintbebouwing tussen Molenrij en Wehe-den Horn

˗ Verschillende archeologische- en culturele monumenten

˗ Wierdenlandschap

˗ Lengte:

˗ circa 23 kilometer op land

˗ circa 105 kilometer totaal

Vierverlaten oost

14

˗ Verschillende archeologische- en culturele monumenten

˗ Wierdenlandschap

˗ Verschillende belangen rondom Aduarderdiep

˗ Parallelloop met bestaande 110 kV- en toekomstige 

NW 380 kV-verbinding

˗ Lengte:

˗ circa 23 kilometer op land

˗ circa 112 kilometer totaal
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Zoekgebieden voor stationslocaties

15

- hinder omwonenden 

- windturbines

- natuur

- archeologie

- landschap

- externe veiligheid

- infrastructuur

- kabels en leidingen

Tracéalternatieven naar Eemshaven

16

˗ Eemshaven west

˗ Eemshaven midden

˗ Eemshaven oost

15
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Eemshaven west

17

˗ Verspreid liggende woningen

˗ Parallel aan Noorderdijk en Middendijk

˗ Kabels en leidingen

˗ Bestaande- en toekomstige windturbines

˗ Lengte:

˗ circa 27 kilometer op land

˗ circa 109 kilometer totaal

18

˗ Borkumse Stenen

˗ De Waddenzee

˗ Bestaande- en toekomstige windturbines

˗ Lengte:

˗ circa 5 kilometer op land

˗ circa 116 kilometer totaal

Eemshaven midden
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19

˗ Kabels in de Eemsgeul

˗ Bestaande- en toekomstige windturbines

˗ Lengte:

˗ circa 5 kilometer op land

˗ circa 106 kilometer totaal

Eemshaven oost

Zoekgebieden voor stationslocaties

20

- hinder omwonenden 

- windturbines

- natuur

- archeologie

- landschap

- externe veiligheid

- infrastructuur

- kabels en leidingen

19
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Aanvullingen

21

˗ Aandachtspunten?

˗ Knelpunten?

˗ Wensen?

22

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 

21
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Tijdlijn

23

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)

24

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

23

24



14/10/2019

13

Regioadvies

25

˗ 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

26

Vragen?
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www.witteveenbos.com
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