
Ten noorden van de Waddeneilanden

We hebben in Nederland grote ambities op het gebied van de energietransitie.  
Een onderdeel daarvan is het verder ontwikkelen van windenergie op zee.  
Bovenop de plannen van het huidige kabinet voor windenergie op zee tot en  
met 2023 ligt er de ambitie om circa 7000 megawatt (MW) extra te realiseren  
in de periode 2024 tot en met 2030. Om te zorgen dat deze opgewekte stroom  
ook bij de gebruiker komt, moet deze worden getransporteerd. TenneT is hier  
als landelijk netbeheerder voor verantwoordelijk.

In de routekaart windenergie 2030 heeft de overheid een aantal 

locaties aangewezen voor nieuwe windparken. Een daarvan is 

Ten noorden van de Waddeneilanden. Het windmolenpark dat 

hier komt kan op verschillende plekken worden aangesloten op 

het bestaande hoogspanningsnetwerk op land. De aanleg van een 

elektriciteitsnet op zee ten noorden van de waddeneilanden is 

een belangrijk onderdeel voor het transport van de duurzaam 

opgewekte stroom.

Het Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden is de totale 

netverbinding vanaf het windpark tot aan een van de drie 

hoogspanningsstations in Burgum, Vierverlaten (bij Groningen) 

of Eemshaven. Deze hoogspanningsstations maken deel uit van 

het landelijke hoogspanningsnet. Vanaf daar gaat de wind

energie naar de stroomgebruiker in het land.

Het windpark Ten noorden van de Waddeneilanden heeft een 

vermogen van 700 Megawatt (MW). Dat betekent dat de 

windmolens samen zoveel elektriciteit op wekken als 700.000 

Nederlandse huishoudens jaarlijks gebruiken. Al deze 

opgewekte groene stroom wordt via ondergrondse kabels 

getransporteerd naar het landelijke hoogspanningsnet.

Groene stroom voor iedereen
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Het totale project Ten noorden van  
de Waddeneilanden bestaat uit:

  Een platform op zee: Hier worden alle individuele wind

turbines op aangesloten en hier wordt het spanningsniveau 

getransformeerd van 66 kilovolt (kV) naar 220 kV;

  Twee 220 kVkabelsystemen op zee en land naar het 

transformatorstation. Waar de kabels aan land komen moet 

nog bepaald worden;

  Een nieuw transformatorstation, nabij een van de drie 

bestaande hoogspanningstations Burgum, Vierverlaten  

(bij Groningen) of Eemshaven.

  Een verbinding tussen het nieuwe transformatorstation en 

een bestaand hoogspanningstation. Voor Burgum zal dit een 

220 kV kabelverbinding worden. Voor Vierverlaten en 

Eemshaven zal dit een 380 kV kabelverbinding worden.

In maart 2019 publiceerden het ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat (EZK) en TenneT de kennisgeving, het voornemen  

en het participatieplan. Hierin staat een eerste voorstel voor het 

betrekken van de omgeving. Volgende stap is het opstellen van de 

concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin staat 

welke mogelijke tracés er zijn voor de kabels van het windpark 

naar land. Hierin staat ook op welke manier er uiteindelijk een tracé  

wordt gekozen. Het is de bedoeling dat deze concept NRD en een 

aangepast participatieplan in oktober 2019 ter inzage worden 

gelegd. EZK en TenneT zijn benieuwd naar de ideeën voor 

tracéopties en aandachts punten voor het onderzoek uit de 

omgeving. Belanghebbenden zoals omwonenden, grond

eigenaren, belangenorganisaties, bedrijven en overheden worden 

daarom betrokken via inloopbijeen komsten, nieuwsbrieven, 

websites, advertenties, werksessies en persoonlijk contact.

Daarna vindt er een milieuonderzoek plaats. Milieuaspecten als 

bodem en water op zee, natuur op zee, bodem en water op land, 

natuur op land, archeologie, leefomgeving, ruimtegebruik en 

overige gebruiksfuncties (onder andere magneetvelden en geluid) 

en landschap en cultuurhistorie worden onderzocht. De resultaten 

hiervan komen in een milieueffectrapport (MER). De verwachting 

is dat in het voorjaar van 2020 een Integrale Effect Analyse (IEA) 

wordt opgesteld. Hierin wordt, naast de input van het MER, 

gekeken naar alle tracéalternatieven en worden kosten, techniek, 

toekomstbestendigheid en omgeving beoordeeld. De betrokken 

overheden kunnen een advies geven over de IEA en het te kiezen 

voorkeurs alternatief (VKA). Het IEA wordt ook gepubliceerd 

zodat iedereen dit kan lezen.

Uiteindelijk kiezen de ministers van EZK en Binnenlandse Zaken  

en Koninkrijksrelaties (BZK) rond de zomer van 2020 een VKA en 

zullen daarna het beoogde kabeltracé van Net op zee Ten 

noorden van de Waddeneilanden vast leggen in een inpas

singsplan. Hierin wordt uitgelegd waar de netverbinding komt 

te liggen en waarom voor dit tracé gekozen is. Het inpassings

plan is vergelijkbaar met een bestemmingsplan, maar dan op 

rijksniveau. Het inpassingsplan wordt eerst als een ontwerp

plan gepubliceerd, gelijktijdig met de benodigde ontwerp

vergunningen. Dit vindt naar verwachting eind 2021 plaats.  

Op het ontwerp inpassingsplan en de ontwerpvergunningen is 

inspraak mogelijk. Op basis van de ingediende inspraakreacties 

(zienswijzen) beoordelen de verantwoordelijke ministeries of 

het plan wordt aangepast. Daarna wordt het inpassingsplan 

met een reactie op de zienswijzen als definitief plan gepubli

ceerd. Indieners die het niet eens zijn met de verwerking van 

hun zienswijze kunnen beroep indienen. De Raad van State 

doet uitspraak of beroepen gegrond zijn.

Het project

Wat gaat er nu gebeuren? 

Feiten en cijfers
  700 MW, transport via ondergrondse wissel  stroom

kabels

  Ongeveer 100 km lengte (80 km op zee en ongeveer 

20 km op land)

  Het platform is niet te zien vanuit de kust of de 

eilanden (60 km vanaf de eilanden)

   Het nieuwe transformatorstation heeft ongeveer 

 3,5 hectare (+ 2 hectare tijdelijk werkterrein) nodig

  Aansluiten is mogelijk op hoogsspanningsstation 

Eemshaven (Oudeschip) / Vierverlaten / Burgum

  Project gaat in 2026 in bedrijf (34 jaar bouwtijd)

2019
   Publicatie kennisgeving, voornemen en participatieplan (maart)
   Ter inzage legging concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

(vanaf oktober volgens de huidige planning, mogelijkheid tot 
indienen zienswijze)

Voorjaar 2020
Opstellen milieueffectenrapport en integrale effecten analyse 
(omgeving, milieu, techniek, kosten, toekomstbestendigheid)  
tbv keuze voorkeursalternatief

Zomer 2020
Keuze voorkeursalternatief

2021
Ter inzage legging ontwerp besluiten (inpassingsplan en 
vergunningen). Mogelijkheid tot indienen zienswijze

2022
Ter inzage legging definitieve besluiten

Eind 2022
Onherroepelijke besluiten

Vanaf 2023
Start bouwfase

2026
Inbedrijfname Ten noorden van de Waddeneilanden

Denkt u mee?
We nodigen u van harte uit om mee te denken over dit project. We willen u en uw omgeving 
graag beter leren kennen, omdat we vinden dat we daardoor zorgvuldigere keuzes kunnen 
maken. Daarom organiseren we inloopbijeenkomsten en werksessies maar komen we ook 
graag met u in contact voor een persoonlijk gesprek. Daarnaast zijn er uiteraard de formele 
inspraakmomenten waar u gebruik van kunt maken. Via nieuwsbrieven, ons nieuws magazine 
‘Contact’, advertenties en de website informeren we u graag over het project.



Op de hoogte blijven? 
We willen u graag goed op de hoogte houden van de laatste stand van zaken.  

Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief en Contact 

magazine op www.netopzee.eu bij project Ten noorden van de Waddeneilanden.

Wat is een Rijkscoördinatieregeling?
Op de netaansluitingen van de windparken op zee is de Rijkscoördinatieregeling  

van toepassing. De regeling is bedoeld om bij projecten van nationaal belang sneller 

besluiten te kunnen nemen, zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid van  

de besluit vorming of van inspraakmogelijkheden voor burgers. De minister van EZK 

neemt in overleg met de minister van BZK de besluiten die onder de Rijkscoördinatie

regeling vallen. TenneT heeft een adviserende rol. Kijk voor meer informatie op  

www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden of www.rvo.nl 
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