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1 Managementsamenvatting 

Het is waarschijnlijk dat we in de toekomst meer op de Noordzee geproduceerde 

windenergie op de Eemshaven aansluiten. Diverse partijen hebben aandacht 
gevraagd voor het verder onderzoeken van de vraag of hoe we de Waddenzee met 

zo min mogelijk verstoring kunnen kruisen, rekening houdend met eventueel 
toekomstige taken. Er is een Joint Fact Finding gestart met de provincies Groningen 

en Fryslân, de gemeente Het Hogeland, Rijkswaterstaat Noord Nederland, TenneT, 

Gasunie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat opgestart om dieper 
op deze zorg in te gaan. De onderzoeksvraag is: 'welke kansen en mogelijkheden 

biedt de realisatie van een corridor bij tracé Eemshaven west om de aanleg van 
toekomstige kabels en/of leidingen op een zo verantwoord mogelijke wijze mee te 

nemen, waardoor zo min mogelijk hinder en verstoring optreden? Hierbij houden we  
rekening met de ecologische effecten van de Waddenzee, de technische 

mogelijkheden, de strategische afwegingen en de meerwaarde die dit met zich 

meebrengt. In de uitwerking is gekozen om dit vanuit vier scenario’s verder uit te 
werken. Per scenario bekeken we twee varianten: een volgend windpark in 2030 of 

in 2040. De scenario’s waren: 
1. Het huidige project (NOZ TNW) 700MW wisselstroom + ruimtelijke 

reservering 

2. Het huidige project (NOZ TNW) 700MW wisselstroom + gelijkstroom 
4GW (2 x 2GW DC)  

3. Het huidige project (NOZ TNW) 700MW wisselstroom + waterstofleiding 
(capaciteit 20GW) – productie van waterstof vindt op zee plaats 

4. Gelijkstroom 6GW (3 x 2GW DC) met stekkerdoos-concept: één offshore 
platform (normaal geschikt voor 2GW) bij TNW om de 700MW via 

gelijkstroom te vervoeren en later vanuit het nieuwe windenergiegebied 

5,3GW aansluiten middels drie offshore platforms (1x 1,3GW om 
tezamen met 0,7GW van TNW de 2GW potentie te benutten, 2 x 2GW) 

 
De conclusies zijn:  

• Technisch gezien is het niet mogelijk om meerdere verbindingen gelijktijdig 

aan te leggen. Dit heeft te maken met de aanlegmethodes, beschikbaarheid 
van apparatuur en personeel, waardoor de werkzaamheden aan de 

verbindingen niet dichtbij elkaar en tegelijkertijd  kunnen plaatsvinden. Een 
wisselstroomverbinding en een stalen waterstofleiding zullen op een 

kilometer afstand aangelegd moeten worden om inductieve beïnvloeding te 
voorkomen.  

• Eemshaven is een logisch aansluitpunt voor windparken op zee. Het 

aanleggen van gelijkstroom- of waterstofverbindingen door Eemshaven west 
gebaseerd op de huidige stand van de aanlegtechniek veel effect zal hebben, 

waardoor het complex zal zijn een natuurontheffing te krijgen. 

• Uit de ecologische quick scan blijkt dat een aanleg met een langere 

tussenpose ecologisch gezien gunstiger is. In deze quick scan is nog geen 

rekening gehouden met de gevoeligheid van soorten en met de status van 

instandhouding. Daarnaast is het zo dat zeer kwetsbare 

soorten/habitattypen vaak een verhoogde bescherming status kennen. Deze 

aspecten moeten meer gedetailleerd worden onderzocht op het moment dat 

de geografische ligging van een corridor bekend is. Tijdens het presenteren 

van de uitkomsten van de quick scan hebben verschillende overheden en 

belangenverenigingen deze conclusie bediscussieerd, de uitkomsten zijn niet 

breed gedragen.  
• Strategisch gezien kan het ook onverstandig zijn om nu keuzes te maken 

voor toekomstige windparken vanwege de lock-in (belemmering) die dit 

voor andere initiatieven kan veroorzaken of het ruimtebeslag dat het dan 
onnodig inneemt.  
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• Vanuit de meerwaarde voor de omgeving zorgt het aanwijzen van een 

ruimtelijke reservering voor duidelijkheid aan de omgeving. Het heeft ook 

toegevoegde waarde voor het verder oppakken en versterken van 
gebiedswaarden.  

 
Dit leidt tot de volgende de aanbevelingen: 

• Als Eemshaven west het voorkeursalternatief wordt, hou dan bij de verdere 
ontwikkeling van dit tracé rekening met toekomstige kabels en leidingen in 

de nog aan te wijzen corridor.  

• Schakel juridische expertise in om het juiste instrument voor een ruimtelijke 
reservering te kiezen.  

• Sluit aan bij de Verkenning Aanlanding Windenergie op Zee (VAWOZ), de 
strategische verkenning naar de aansluiting van toekomstige windparken, 

breng daar de aandachtspunten in die hier gesignaleerd zijn en verken de 

mogelijkheden om Eemshaven oost in de toekomst te benutten. Verken 
daarbij ook de mogelijkheden om internationaal samen te werken op dit 

vlak. Onderzoek niet alleen het Waddenzee gedeelte, maar verken ook de 
mogelijkheden en uitdagingen op land.  

• Onderzoek welke technologische innovaties of alternatieve aanlegtechnieken 
er mogelijk zijn bij het aanleggen van energie-infrastructuurverbindingen 

met een groot vermogen (2GW en groter, dus gelijkstroom of waterstof) om 

hinder aan de omgeving (Waddengebied) zoveel mogelijk te voorkomen.  
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2 Inleiding 

2.1 Aanleiding 

Het project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden (‘NOZ TNW) zorgt voor 

de ruimtelijke inpassing van de verbinding tussen het toekomstige windpark Ten 
noorden van de Waddeneilanden en het landelijk hoogspanningsnet. Voor dit project 

kiest de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) als bevoegd gezag, in 
het najaar van 2020 een voorkeurstracé. TenneT is de initiatiefnemer van de 

hoogspanningsverbinding. In het bestuurlijk overleg van 29 mei 2020 met de regio, 

vroeg de regio nadrukkelijk om de aanleg van een extra verbinding door de 
Waddenzee. Het betreft een kabel voor elektriciteit of een buisleiding voor waterstof, 

bedoeld voor een eventueel volgend windpark. Dat zou dan gebeuren na realisatie 
van de routekaart Windenergie op zee 2030. Het doel van deze extra verbinding is 

om de ecologische verstoring van de Waddenzee te beperken. In het concept 
regioadvies is dit opgenomen als een randvoorwaarde. In hoofdstuk 4 lichten we dit 

uitgebreider toe.  

 
De gedeputeerden van Groningen en Fryslân hebben contact gehad met de 

directeur-generaal (DG) van Klimaat en Energie van EZK om de genoemde 
randvoorwaarde toe te lichten en te verkennen hoe we hiermee omgaan. 

Gezamenlijk hebben zij bepaald om in juli en augustus 2020 een Joint Fact Finding 

(JFF) traject te doorlopen met als doel om gezamenlijk en gelijkwaardig onze kennis 
rondom dit vraagstuk te verdiepen.  

 
In deze notitie gaan we dieper in op het doel van het JFF-proces, het proces zelf, het 

vraagstuk dat hieraan ten grondslag ligt, de overwegingen die vanuit technisch, 
ecologisch en strategisch vlak spelen, de meerwaarde voor de omgeving en we doen 

aanbevelingen.  

2.2 Doel 

Er is afgesproken om in de maanden juli en augustus 2020 met diverse partijen het 
vraagstuk ‘kabel- en leidingencorridor’ verder uit te diepen: 'Hoe moet parallel aan 

het project NOZ TNW rekening gehouden worden met de waarschijnlijke maar nog 
niet zekere komst van nieuwe windparken in de Noordzee, boven de Waddenzee?' 

Het doel van de JFF is om op basis van gedeelde feiten de regionale en lokale 
overheden in staat te stellen een beter advies te geven aan de minister. Dat doen 

die overheden in hun regioadvies voor NOZ TNW. Aansluitend kan de projectleider 

van EZK de minister van EZK beter adviseren over de te nemen beslissing voor een 
voorkeursalternatief (VKA). Tevens kunnen aanbevelingen worden gedaan voor het 

vervolgproces.  

2.3 Onderzoeksvraag 

Het is waarschijnlijk dat we in de toekomst meer op de Noordzee geproduceerde 
windenergie op de Eemshaven aansluiten. De onderzoeksvraag is: 'welke kansen en 

mogelijkheden biedt de realisatie van een corridor bij tracé Eemshaven west om de 
aanleg van toekomstige kabels en/of leidingen op een zo verantwoord mogelijke 

wijze mee te nemen, waardoor zo min mogelijk hinder en verstoring optreden? 

Hierbij houden we rekening met de ecologische effecten van de Waddenzee, de 
technische mogelijkheden, de strategische afwegingen en de meerwaarde die dit 

met zich meebrengt. In paragraaf 3.4 staat de wijze waarop dit onderzocht is verder 
uitgewerkt.  

2.4 Diepte van het onderzoek 

Deze notitie is een quick scan. We hebben hierbij kennis uit de betrokken 

organisaties gebruikt en gecombineerd met de informatie die we uit de MER fase 1 
en het IEA hebben opgehaald. Er zijn inschattingen gemaakt voor zaken als de 

ontwikkeling van waterstofproductie op zee- en de technische mogelijkheden voor 
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aansluittechnieken. In dit licht dienen de conclusies in hoofdstuk 6 ook gelezen te 

worden. In hoofdstuk 7 doen we aanbevelingen voor verder onderzoek. 
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3 Proces 

3.1 Wat is JFF?  

Uit het artikel ‘Joint Fact Finding’ door Jeroen Medema van Wesselink van Zijst1: 

“JFF is een stapsgewijs proces om te komen tot consensus over de feiten. Het is een 
onderzoeksproces dat partijen van A tot Z gezamenlijk doorlopen. Het proces start 

bij het gezamenlijke besluit om JFF in te zetten en eindigt pas met het gezamenlijk 
vaststellen van het onderzoeksrapport. Partijen zetten elke stap in het proces samen 

en zo worden mogelijke punten van discussie één voor één besproken. Alle 

beslissingen in het proces — zoals bijvoorbeeld over de scope, de probleemdefinitie, 
de selectie van het onderzoeksbureau, het omgaan met onzekerheid, de omissies in 

de data, etc. — worden genomen door alle stakeholders samen. Een ordentelijk 
doorlopen JFF-proces leidt zo per definitie tot consensus over de feiten. 

Tegelijkertijd zorgt JFF-proces voor vertrouwen. Meebeslissen bij elke stap, betekent 
immers maximale transparantie voor alle betrokken. Alle informatie is beschikbaar 

voor alle deelnemers. Afwegingen en keuzes worden met alle deelnemers 

besproken. Er is dus geen informatie-onbalans en geen achterkamertje waarin 
besluiten op niet transparante wijze worden genomen. JFF is zo niet alleen een 

onderzoeksproces, het is ook een manier van samenwerken. Deelnemende partijen 
krijgen in dit proces stap-voor-stap meer vertrouwen in elkaar, in het proces, in het 

onderzoek en in de feiten. JFF is dan ook in veel projecten een essentiële 

randvoorwaarde om tot duurzame oplossingen te komen.”  
 

Zoals deze omschrijving aangeeft is er bij deelnemers consensus over de feiten aan 
het eind van het traject. Hoe deze feiten geïnterpreteerd worden kan door verschil in 

belangen wel anders zijn.  

3.2 Wie? 

De partijen die betrokken zijn bij de JFF zijn de provincies Groningen en Fryslân, de 
gemeenten Het Hogeland en Schiermonnikoog, Rijkswaterstaat (RWS) Noord-

Nederland, Gasunie, TenneT en het ministerie van EZK. Alle betrokkenen dragen 

vanuit hun eigen organisatie in gelijkwaardigheid bij aan het resultaat. De gemeente 
Schiermonnikoog is betrokken, maar omdat de capaciteit van de gemeente beperkt 

is hebben zij niet volwaardig geparticipeerd in dit proces. Hun belangen zijn door de 
provincie Fryslân meegenomen en de gemeente Schiermonnikoog heeft alle 

informatie ontvangen. Gezamenlijk is besloten dat het ministerie van EZK een 
coördinerende rol heeft en de voortgang van het proces bewaakt. Berenschot sluit 

aan bij de JFF vanuit haar rol als procesbegeleider voor het regioadvies. Voor het 

onderdeel ecologie zijn de stakeholders Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de 
Groningse Natuur en Milieu Federatie, de Waddenvereniging, Agenda voor de 

Wadden geconsulteerd ter validatie van de uitkomsten van de notitie Quick scan 
ecologie – kabelcorridor (Bijlage 1).  

3.3 Borging uitkomsten 

De voorlopige uitkomsten van de JFF zijn gepresenteerd in het bestuurlijk overleg 

voor het regioadvies op 27 augustus 2020. Op 3 september heeft de afstemming 
van de ecologische notitie plaatsgevonden. Op 28 september stemmen de 

gedeputeerden en de directeur Warmte & Ondergrond van EZK af of de JFF voldoet 

aan de verwachtingen die begin van de zomer 2020 zijn geformuleerd, waarna we 
deze notitie ook openbaar maken. In het bestuurlijk overleg van het project NOZ 

TNW op 29 september 2020 bespreken we deze notitie. Alle bestuurders van de 
partijen die meegewerkt hebben nemen deel aan dit overleg, op Gasunie na. Deze 

partij wordt voor dit agendapunt uitgenodigd.  

 

 
1 https://www.wesselinkvanzijst.nl/api/ximblox/medialib/get-page-

file/1243/block_files_nua5sk84k5zdq/FB5OWISK8BuTYZovkHwgpN_4sq8=/Joint%20Fact%20Finding.pdf 



 
| Definitief | Joint Fact Finding kabelcorridor Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden | 28 september2020 

 

 Pagina 9 van 24 
 

3.4 Methodologie in deze JFF 

In dit proces zijn we begonnen met het formuleren van het doel van de JFF. 

Vervolgens is gesproken over hoe het beste antwoord gegeven kan worden op de 

vragen die spelen. We hebben besloten om op basis van vier scenario’s antwoord te 
geven op de thema’s ecologie, kosten, techniek, 

planning, strategie en meerwaarde voor de omgeving als 
gevolg van dit scenario. Deze hebben we in een matrix 

verwerkt. Per scenario bekeken we twee varianten: een 
volgend windpark in 2030 of in 2040. De scenario’s 

waren: 

1. Het huidige project (NOZ TNW) 700MW 
wisselstroom + ruimtelijke reservering 

2. Het huidige project (NOZ TNW) 700MW 
wisselstroom + gelijkstroom 4GW (2 x 2GW DC)  

3. Het huidige project (NOZ TNW) 700MW 

wisselstroom + waterstofleiding (capaciteit 20GW) 
– productie van waterstof vindt op zee plaats 

4. Gelijkstroom 6GW (3 x 2GW DC) met 
stekkerdoos-concept: één offshore platform 

(normaal geschikt voor 2GW) bij TNW om de 
700MW via gelijkstroom te vervoeren en later 

vanuit het nieuwe windenergiegebied 5,3GW 

aansluiten middels drie offshore platforms (1x 
1,3GW om tezamen met 0,7GW van TNW de 2GW 

potentie te benutten, 2 x 2GW) 
 

De scenario’s geven richting in het denken, maar moeten niet gezien worden als de 

enige opties. Een mix van wisselstroom, gelijkstroom en waterstof zou ook mogelijk 
zijn. Deze variant is niet opgenomen als extra scenario omdat de inzichten hiervoor 

ook uit de huidige scenario’s volgen.  
 

Dit leverde een volgende overzicht op.  
 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

 2030 2040 2030 2030 2040 2040 2030 2040 

Input ecologie         

Input techniek/ 

kosten/planning 

        

Input strategie         

Input meerwaarde         

 
Uitgangspunten die in deze JFF zijn gehanteerd zijn: 

- Voor het uitwerken van de scenario’s is de praktische ervaring benut uit 

eerdere kabel- en leidingprojecten. In de praktijk blijkt dat de theorie altijd 
positiever is dan de werkelijkheid. Bij het aanleggen van een verbinding kom 

je op onverwachte plekken wrakken, explosieven of kleilagen tegen 
waardoor het zoekgebied groter moet zijn dan de technisch optimale 

zoekstrook. Om die reden zijn in deze JFF de combinaties van drie 
verbindingen in deze zoekstrook beschreven.  

- De corridor betreft het gedeelte door de Waddenzee (niet op land, niet in de 

Noordzee), uitgangspunt is 2.400 meter breedte (conform MER/IEA traject 
NOZ TNW). 

- Er wordt gesproken over gelijktijdige aansluiting van verbindingen. Dit is 
gelijktijdig in de zin van tijd en ecologische impact. Hiervoor geldt dat de 

werkzaamheden op hetzelfde moment starten, de aanlegsnelheid gelijk is, 

en de aanleg eindigt op hetzelfde moment en de aanleg parallel wordt 
uitgevoerd (naast elkaar). Dit is nodig om ervoor te zorgen dat er 

ecologische verstoring in dezelfde effectzone is. 

Gelijkspanning en wisselspanning 

zijn twee ‘soorten’ elektriciteit die 

naast elkaar gebruikt worden. Ze 

zijn ongeveer gelijktijdig ontdekt 

aan het begin van de 19e eeuw. Bij 

gelijkstroom is de spanning 

constant, bij wisselstroom wisselt 

de spanning 50 keer per seconde 

tussen positieve spanning en 

negatieve spanning.  

Windenergie die op zee wordt 

opgewekt wordt tot nu toe meestal 

middels wisselstroom aan land 

gebracht. Bij grote vermogens 

(>700MW) en lange afstanden 

(>120 km) is gelijkstroom 

efficiënter.  
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- Seizoen in ecologie is anders dan bij realisatie van een project. Bij ecologie 

heeft men het over één jaar, bij techniek heeft men het over de lente, 

zomer, herfst of winter. Hier wordt uitgegaan van een kalenderjaar (van 1-1 
t/m 31-12).  

- NOZ TNW bestaat in de basis uit twee wisselstroom (AC) kabels voor 
700MW, bij voorkeur met 200 meter afstand maar 50 meter is de minimale 

acceptabele afstand tussen de twee kabels. Als er een gelijkstroom (DC) 
kabel van TenneT naast komt te liggen is een minimale afstand van 200 

meter nodig. Door inductie (negatieve beïnvloeding) is de afstand tussen 

een AC kabel en een waterstofleiding een kilometer. Als dit een 
gelijkstroomkabel is, is 500 meter onderlinge afstand nodig als beheerzone 

(veiligheid en onderhoud). Dit geldt als de kabels en/of leidingen van twee 
verschillende eigenaren zijn. Als het noodzakelijk is, kan er per uitzondering 

in sommige gevallen worden afgeweken van de hierboven genoemde 

standaardafstanden. 

- Ter illustratie onderstaande afbeelding waarin de onderlinge afstanden 

beeldend worden weergegeven. 

 
- Voor de gelijkstroom 2GW-verbinding gaan we ervan uit dat twee kabels 

gebundeld worden aangelegd (dus fysiek een geheel vormen, beperkter 

ruimtebeslag). 

- Aanleg door opensleuftechniek (baggeren en trenchen) is op dit moment de 

realistische ‘worst case’ techniek. Gezien het quick scan-niveau worden nu 

geen optimalisaties uitgewerkt.  
- Voor de waterstofleiding gaan we uit van een grote diameter stalen leiding 

waarmee onder hoge druk waterstoftransport kan plaatsvinden met een 
vermogen van ongeveer 20GW. De diameter ligt in de ordegrootte van 36” 

tot 48” (0,9 tot 1,2 meter).Voor de uitvoering van een scenario is het van 

belang dat er een initiatiefnemer is die de financiering rondkrijgt. Omdat het 
een onzekere investering is, is nu onduidelijk of deze kosten goedgekeurd 

worden door het rijk en zo nee, wie de kosten dan betaalt. Besloten is dat 
dit vraagstuk opgepakt wordt na het doorlopen van deze JFF.  

- Bij het uitwerken van de scenario’s is uitgegaan van toekomstige 
windenergiegebieden. Nieuwe windenergiegebieden zijn nog niet 

aangewezen, maar de kans is groot dat er boven TNW nieuwe windparken 

met een groot (>4GW) vermogen kunnen worden aangewezen. De 
kansrijkheid van deze gebieden wordt nader onderzocht in het Programma 

Noordzee en de Verkenning Aanlanding Windenergie Op Zee (VAWOZ) die in 
het najaar van 2020 start gaat. 
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Tijdens het uitwerken van de scenario’s kwamen diverse inzichten naar boven, die 

gedeeld worden in hoofdstuk 5.  
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4 Toelichting vraagstuk 

Het project NOZ TNW bevindt zich in de fase richting de keuze van het VKA. TenneT 

(initiatiefnemer) en EZK (bevoegd gezag Inpassingsplan) hebben op 8 juni de 

integrale effectenanalyse (IEA) gepubliceerd (MER fase 1 is daar een bijlage van). In 

onderstaande afbeelding staan de negen tracéopties ingetekend. In de IEA staan de 

thema’s milieu, omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid toegelicht voor de 

negen tracéalternatieven en zes 

zoekgebieden voor het 

transformatorstation. In de IEA 

is ook gekeken naar het 

onderwerp ‘kabelcorridor’. 

Hierbij is aangegeven dat deze 

alleen zinvol is naar Groningen, 

aangezien de vraag naar 

energie in Fryslân beperkt is en 

de infrastructuur en 

netcapaciteit daar niet 

toereikend zijn.  

 

Vanuit de vijf thema’s uit de IEA 

is een extra verbinding naar 

verwachting enkel mogelijk in de oranje ovaal. De extra verbinding kan ruimtelijk 

parallel met dit project worden onderzocht en parallel worden vergund. De 

investering en procedure staan op zichzelf, maar de uitvoering moet tegelijk 

plaatsvinden. Indien het een elektriciteitskabel wordt, is TenneT initiatiefnemer. Bij 

een waterstofleiding is Gasunie logischer. In beide gevallen treedt een vertraging in 

het project NOZ TNW op. De vertraging kan wellicht gecombineerd worden met een 

versnelling voor windparken die niet in de routekaart windenergie op zee 2030 

genoemd worden. Deze projecten kunnen mogelijk sneller gerealiseerd worden. Ook 

is er vanuit ecologie de verwachting dat er minder verstoring optreedt bij het 

aansluiten van twee windparken in dezelfde periode, dan twee windparken met een 

paar jaar verschil ertussen. Deze aanname is in de JFF onderzocht en getoetst. 

 

De minister van EZK heeft de decentrale overheden op basis van de IEA om een 

regioadvies gevraagd: een integraal en onderbouwd advies waarin de decentrale 

overheden gezamenlijk één voorkeurstracé adviseren. In het concept-regioadvies 

dat 9 juni is gepubliceerd, wordt aangegeven dat de regio Eemshaven west als route 

wil aandragen, maar daar wel randvoorwaarden aan verbindt. Een van deze 

randvoorwaarden staat centraal in deze JFF. De regio formuleert dit zo: 

 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ten-noorden-van-de-waddeneilanden
https://www.provinciegroningen.nl/projecten/net-op-zee-ten-noorden-van-de-waddeneilanden/
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5 Uitkomsten per thema 

5.1 Techniek, kosten en planning  

 

Vanuit techniek, kosten (betreft niet de financierbaarheid/doelmatigheid) en 

planning hebben we gekeken naar de realistische mogelijkheden van de scenario’s. 

Hierbij is in beginsel het uitgangspunt geweest om de 700MW wisselstroom (AC)-

verbinding als uitgangspunt te nemen, waarbij het vastleggen van een ruimtelijke 

reservering van toekomstige kabels en leidingen door de Waddenzee als realistische 

toevoeging wordt gezien.  

5.1.1 Scenario 1: NOZ TNW 700MW wisselstroom (AC) en ruimtelijke reservering 

 

Techniek: 
Sluit aan bij afgesproken standaard van 700MW AC (ontwerp dat TenneT 

uitontwikkeld ‘op de plank’ heeft liggen. Leveranciers en offshore windontwikkelaars 
zijn hier goed mee bekend. Het concept is met EZK en de ontwikkelaars gezamenlijk 

ontwikkeld en vastgelegd (o.a. in de routekaart windenergie op zee 2030). 

 
Kosten: 

 In het VANOZ traject in 2018 is bestudeerd wat het meest geschikte 
netconcept voor de geplande 700MW in het TNW-windgebied is. 700MW AC 

kwam hier als beste optie uit.  
 Investeringskosten 700MW AC zoals berekend voor NOZ TNW. 

 Ruimtereservering kan tot meerkosten leiden voor het NOZ TNW project, als 

de TNW verbinding niet op een optimale plek gelegd kan worden als gevolg 
van efficiënt ruimtegebruik voor toekomstige kabels/leidingen. Deze 

meerkosten moeten gedekt worden. 
 De ruimtereservering brengt beperkte meerkosten met zich mee door de 

arbeidskosten en procedurekosten die doorlopen moeten worden. 

 
Planning: 

 Afhankelijk van het moment van vaststellen, de vorm en omvang van de 
ruimtereservering en de initiatiefnemer van de ruimtereservering kan er 

vertraging optreden voor het NOZ TNW-project. 
 Als ruimtelijke reservering losstaat van het initiatief TNW 700MW AC kan de 

netaansluiting in dit gebied nog steeds in 2027 operationeel zijn.  

 

5.1.2 Scenario 2: NOZ TNW 700MW wisselstroom (AC) en gelijkstroom 4GW (2 x 2GW 

DC) 

 

Techniek: 

 Het IJmuiden Ver (IJVER) 2GW DC concept is nog in ontwikkeling en nog 

niet in de praktijk toegepast. Bedoeling is om dit bij vijf projecten (twee in 

Nederland, drie in Duitsland) toe te passen vanaf 2028.  

 Het is nog onduidelijk of er voldoende marktcapaciteit (aannemers) 

beschikbaar is voor aanleg van 2GW verbindingen.  

 Het 2GW DC wordt nu nog ontwikkeld en daardoor is er een groter risico op 

'kinderziektes'. Naarmate het concept vaker is toegepast, kunnen er lessen 

uit het verleden worden verwerkt in volgende projecten. Deze lessen kun je 

niet gebruiken als besloten wordt tegelijk met NOZ TNW een DC-verbinding 

aan te leggen.  
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 Als een gelijkstroomkabel niet gebruikt wordt, vermindert de kwaliteit over 

de jaren heen.  

 

Kosten: 
 Kosten van het project NOZ TNW zijn bekend, geen wijziging. 

 Kosten voor een extra 2GW of 4GW HVDC (uitgaande van 2 x 2GW) 

verbinding voor noordelijk windgebied zijn nog niet bekend. Hier kan 
gekeken worden naar IJVER. Vraag is of het verstandig is hier anticiperend 

in te investeren met risico op ‘stranded assets’, oftewel het risico dat er veel 
geld betaald wordt voor iets wat nooit gebruikt wordt. 

 Vertragingskosten TenneT (ten aanzien van NOZ TNW projectteam), project 
NOZ TNW moet wachten tot het moment dat de gelijkstroomverbinding een 

Inpassingsplan en vergunning heeft, alsmede dat de techniek beschikbaar is. 

 Risico dat de investering voor de DC-kabel niet gedekt wordt. Dit wordt 

bepaald door de ACM, die als eis stelt dat een investering doelmatig moet 

zijn. Het is de vraag hoe men aankijkt tegen een kabel die geruime tijd 

ongebruikt in Waddenzee ligt, waardoor de kwaliteit van de kabel afneemt.  

 

Planning: 

 Als er (zoveel mogelijk) gelijktijdig/aansluitend uitgevoerd wordt, treedt er 
voor NOZ TNW een vertraging op van meerdere jaren ten opzichte van 

2027, mogelijk pas aansluiting na IJVER A/B (dus >2029). 
 Het MER-traject zal grotendeels opnieuw gedaan moeten worden en de 

vergunningen zullen vertragen. 

 Nieuwe NRD (áls er voldoende juridische grondslag voor de nieuwe scope en 

er voldoende technisch bekend is) kost drie tot zes maanden na besluit, 

nieuwe tracéontwikkeling en omgevingstraject zes maanden na besluit - 

deels parallel aan NRD, inschatting extra tijd voor nieuwe MER: opnieuw 

aanbesteden duurt vier tot zes maanden deels parallel, uitvoering MER zes 

tot negen maanden, na vaststellen NRD. 

 Ontwikkelen technisch concept moet ver genoeg zijn voorafgaand aan 

vergunningaanvragen (anders treedt vertraging op). 

 IJVER planning (techniek) loopt circa anderhalf jaar achter NOZ TNW. Pas 

als deze ontwikkeling klaar is kan gekeken worden naar aanpassing ten 

behoeve van NOZ TNW (circa twaalf maanden extra). De eerste 2GW DC-

kabels worden nog niet geproduceerd. Verwacht wordt dat het aantal 

leveranciers van dit soort kabels beperkt zal zijn. Dit kan leiden tot 

vertraging in de productie.  

5.1.3 Scenario 3: NOZ TNW 700MW wisselstroom (AC) en waterstofleiding (capaciteit 

20GW) 

 

Techniek: 

De minimale afstand tussen een stalen waterstofleiding en 700MW AC-verbinding 

bedraagt 1000 meter door inductieve beïnvloeding. 

 

Kosten: 

 De investeringskosten 700MW AC zoals berekend voor NOZ TNW zijn 
bekend. 

 Het is de vraag of het verstandig is hier anticiperend in te investeren met 
risico op stranded assets gezien onzekerheden.  

 Vertragingskosten TenneT (ten aanzien van NOZ TNW projectteam), NOZ 
TNW moet wachten tot het moment dat de waterstofverbinding een 

Inpassingsplan en vergunning heeft. 
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Planning: 

De "gelijktijdige" aanleg leidt tot vertraging van NOZ TNW omdat de 

wisselstroomverbinding moet wachten op het moment van realisatie van een 

waterstofleiding. NOZ TNW is immers veel verder dan een potentieel 

waterstofproject qua NRD, IEA en MER fase 1, tracékeuze etc. Dit zal minimaal 

anderhalf tot twee jaar vertraging hebben.  

 Nieuwe NRD (áls er voldoende juridische grondslag voor de nieuwe scope en 

er voldoende technisch bekend is) kost drie tot zes maanden na besluit, 

nieuwe tracéontwikkeling en omgevingstraject zes maanden na besluit - 

deels parallel aan NRD, inschatting extra tijd voor nieuwe MER: opnieuw 

aanbesteden duurt vier tot zes maanden deels parallel, uitvoering MER zes 

tot negen maanden, na vaststellen NRD. 

 Ontwikkelen technisch concept moet ver genoeg zijn voorafgaand aan 

vergunningaanvragen (anders vertraging). 

 

5.1.4 Scenario 4: Gelijkstroom (DC) 6GW (3 x 2GW DC) met stekkerdoos-concept 

 

Techniek: 

 Het splitsen van het 2GW DC standaardconcept in een deel 0,7GW DC bij 

TNW (niet-standaard) en 1,3GW in het toekomstige windgebied (niet-

standaard) is een niet bestaand concept Er moet een nieuw netconcept 

(multiterminal) ontwikkeld worden, waarbij we ook moeten kijken hoe de 

1,3GW van het nieuwe windenergiegebied naar het 2GW-platform in het 

TNW-gebied moet komen. 

 Het IJVER 2GW DC-concept is nog in ontwikkeling en nog niet in de praktijk 

toegepast. Bedoeling is om dit bij vijf projecten (twee in Nederland, drie in 

Duitsland) toe te passen vanaf 2028. Het 2GW DC wordt nu nog ontwikkeld 

en daardoor is er een groter risico op 'kinderziektes'. Naarmate het concept 

vaker is toegepast, kunnen er lessen uit het verleden worden verwerkt in 

volgende projecten. Deze lessen kun je niet gebruiken als besloten wordt 

tegelijk met NOZ TNW een DC-verbinding aan te leggen.  

 Het is nog onduidelijk of er voldoende marktcapaciteit (aannemers) 

beschikbaar is voor aanleg van 2GW-verbindingen.  

 Als een gelijkstroomkabel niet gebruikt wordt, vermindert de kwaliteit over 

de jaren heen.  

 

Kosten: 

 Kosten voor ontwikkeling van een niet bestaand concept, door niet aan te 

sluiten bij de nieuwe standaard van 2GW DC die in ontwikkeling is.  

 Extra platform ten opzichte van directe 2GW ontwikkeling in het nieuwe 

windenergiegebied (dus 2 platforms voor 2GW in plaats van één platform 

voor 2GW of twee platforms voor 2,7GW), dus per GW altijd de minst 

efficiënte oplossing. 

 Vertragingskosten TenneT (ten aanzien van TNW projectteam) zoals 

omschreven bij scenario 2. 

 Risico: door discontinuïteit (door afwijking van het standaard 700 MW AC 

concept en afwijking van het uitrolschema van de routekaart windenergie op 

zee 2030) in de vraag naar de markt kunnen aanbestedingen mislukken of 

extreem duur worden.  

 Risico dat de investering voor de DC-kabel niet gedekt wordt. Dit wordt 

bepaald door de ACM, die als eis stelt dat een investering doelmatig moet 

zijn. Het is de vraag hoe men aankijkt tegen een kabel die geruime tijd 

ongebruikt in Waddenzee ligt, waardoor de kwaliteit van de kabel afneemt.  
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Planning  

 Nieuwe NRD (áls er voldoende juridische grondslag voor de nieuwe scope en 

er voldoende technisch bekend is) kost drie tot zes maanden na besluit, 

nieuwe tracéontwikkeling en omgevingstraject zes maanden na besluit - 

deels parallel aan NRD, inschatting extra tijd voor nieuwe MER: opnieuw 

aanbesteden duurt vier tot zes maanden deels parallel, uitvoering MER zes 

tot negen maanden, na vaststellen NRD. 

 Ontwikkelen technisch concept moet ver genoeg zijn voorafgaand aan 

vergunningaanvragen (anders treedt vertraging op). 

 Aansluiten in 2027 niet mogelijk. 

 IJVER planning (techniek) loopt circa anderhalf jaar achter NOZ TNW. Pas 

als deze ontwikkeling klaar is kan gekeken worden naar aanpassing ten 

behoeve van NOZ TNW (circa twaalf maanden extra). De eerste 2GW DC-

kabels worden nog niet geproduceerd. Verwacht wordt dat het aantal 

leveranciers van dit soort kabels beperkt zal zijn. Dit kan leiden tot 

vertraging in de productie.  

 Gezien de verwachte marktcapaciteit (aanbesteding platform en 

kabeltender) wordt pas na IJVER gestart met de aanleg/productie/oplevering 

(uitgaande van vier jaar aanlegtijd voor IJVER voor een 2GW DC-verbinding) 

zeker na 2030. De bouwtijd van platform is naar verwachting tweemaal zo 

lang als voor het 700MW TNW-platform (het 2GW platform is ongeveer 

zesmaal zo groot als het 700 MW AC-platform). 

5.2 Ecologie 

Deze paragraaf geeft een samenvatting van de quick scan van de ecologische 
effecten bij aanleg van één of twee extra kabelverbindingen en bij aanleg van een 

buisleiding parallel aan NOZ TNW (Bijlage 2). Hierbij wordt uitgegaan van een 
corridor ter hoogte van voorgenomen Voorkeursalternatief Eemshaven west. De 

quick scan ecologie gaat uit van 3 scenario’s met ieder 3 aanlegvarianten (tabel 1).  

De 3 aanleg varianten zijn;  
1. opeenvolgende aanleg (gelijktijdige aanleg blijkt praktisch onhaalbaar) 

2. gefaseerde aanleg (1 jaar na elkaar)  
3. gespreide aanleg, waarbij de volgende kabel vijf tot zeven jaar later wordt 

aangelegd. 

 
Deze tussenposes zijn geen vaste waarden, maar zijn hier aangenomen om tot een 

concreet scenario te komen. Deze scenario’s zijn vervolgens geanalyseerd.  
 

 
 
Doel van de quick scan was om in beeld te brengen of het toepassen van gelijktijdig 

aanleggen van kabels en/of leidingen in een corridor ecologisch gezien gunstiger zou 
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zijn dan separate aanleg. Hiervoor is een analyse op hoofdlijnen uitgevoerd. De 

ecologische gevolgen van de verschillende varianten zijn op een hoog abstractie 

niveau geanalyseerd. Hierbij zijn effectoppervlak, effectduur en sterkte van effecten 
als kernparameters gebruikt. Geconcludeerd is dat enkel wanneer er sprake is van 

overlap in effectoppervlak en overlap in effectduur, ecologische verschillen tussen de 
varianten optreden. Vervolgens is de vraag wat de sterkte is van (cumulatieve) 

effecten en hoe gevoelig de soort is. In de notitie is een eerste aanzet gedaan om 
een dergelijke analyse te doen en volgordelijkheid van de varianten te bepalen 

(tabel 2). 

 

Tabel 2 samenvatting relatieve rangorde effecten per alternatief van kleinst ecologisch effect (1) naar grootst (3).  

 * effecten met grootste kans op significantie. () = afwijkende effecten van de combinatie met de aanleg van een 

waterstofleiding.  

Soortengroep/ effect a  b   c   

Bodemfauna    

- vernietiging* 3 2 1 

- vertroebeling 1 3 2 

Kweldervegetatie    

-vernietiging 3 2 1 

- stikstof* 3 2 1 

zeegras     

-vernietiging* 3 2 1 

- vertroebeling 1 3 2 

duinvegetatie    

- stikstof* 3 2 1 

steltlopers    

- verstoring* 1 (3) 3 (2) 2 (1) 

zeehonden    

- verstoring 1 (3) 3 (2) 2 (1) 

 

Uit deze analyse op hoofdlijnen blijkt dat een aanleg met een langere tussenposen 

(bijvoorbeeld vijf tot zeven jaar) ecologische gezien gunstiger is. Het is mogelijk dat 
aan de hand van diepere analyse, deze conclusie onjuist blijkt te zijn voor enkele 

soorten/habitattypen. Tijdens het presenteren van de resultaten hebben 
verschillende overheden en belangenverenigingen deze conclusie bediscuteerd (zie 

ook bijlage). Daarnaast is het zo dat zeer kwetsbare soorten/habitattypen vaak een 

verhoogde bescherming status kennen. In deze notitie is nog geen rekening 
gehouden met de gevoeligheid van soorten en met de status van instandhouding. 

Deze aspecten moeten in meer detail worden onderzocht op het moment dat de 
geografische ligging van een corridor bekend is. De quick scan geeft hiermee dus 

vooral een aanzet tot een mogelijke methode voor de ecologische analyse.  

 

5.3 Strategie 

Vanuit het thema strategie is vooral gekeken naar de strategische meer- of 
minderwaarde van een scenario. De risico’s en kansen worden benoemd. We 

merken op dat een deel van deze gedachten zijn gebaseerd op ontwikkelingen en 
aannames voor de toekomst. Dit is onvermijdelijk. Gezien de nationale opgave voor 

de energietransitie is het zeer waarschijnlijk dat er wordt geïnvesteerd in een fors 
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aantal grootschalige windparken op de Noordzee.  Echter is op dit moment niet met 

zekerheid te zeggen wanneer waterstof een (grote) rol in het wind op zee-vraagstuk 

krijgt en we weten niet wanneer de windenergiegebieden die nu onderzocht worden 
voor toekomstige windparken, ontwikkeld worden. We weten ook niet hoeveel 

vermogen het betreft en of er nog versnellingsopties voor Wind-op-zee komen. 
Uitgaande van de gehanteerde uitgangspunten vermelden we onderstaande zaken.   

.   

5.3.1 Waterstof versus gelijkstroom 
Een volgend windenergiegebied zal een groter vermogen windenergie hebben dan 

TNW. Daardoor zal wisselstroom geen optie meer zijn. Op dit moment bestaat de 

(grootschalige) productie van waterstof op zee nog niet. In Nederland verwachten 
we dat dit verandert2. De vraag is wanneer. De verwachting in deze JFF-groep is dat 

offshore waterstof zich in de komende dertig jaar zal ontwikkelen (onshore is deze 
ontwikkeling al verder gevorderd). Voor de eerste windparken van de Routekaart na 

2030 lijkt het logisch dat we gelijkstroom gebruiken, gelijk aan de standaard die nu 

voor windenergiegebied IJVER wordt ontwikkeld dat nog maar net gerealiseerd is. 
Aangezien nu nog onbekend is of en wanneer windenergiegebieden boven TNW 

ontwikkeld worden, is het nu lastig om in te schatten welke energiedragende 
techniek daarvoor gebruikt zal worden.  

 
Scenario 1 houdt technisch gezien de opties voor een volgende verbinding open. 

Stel dat nu vanuit scenario 3 gekozen wordt voor een waterstofleiding - die gunstig 

scoort door het grote vermogen dat daar doorheen kan - maar de komende 
decennia nog met gelijkstroom gewerkt wordt. Dan heeft dit als effect dat Groningen 

voorlopig geen nieuwe wind op zee-projecten kan laten aanlanden via de 
waterstofleiding. Er wordt gewacht met de ontwikkeling van een windenergiegebied 

boven TNW tot het met waterstof ontsloten kan worden, of er moet toch nog een 

gelijkstroomverbinding aangelegd worden. Omgekeerd is het bij scenario twee ook 
mogelijk dat men kiest voor gelijkstroom en de waterstofontwikkeling veel sneller 

gaat dan men nu denkt. Dan zouden we voor niets een grote investering doen met  
deze kabel. Deze kabel neemt dan voor niets ruimte in beslag. 

Bij deze redenatie is het belangrijk aan te geven dat deze vanuit de uitgangspunten 
geldt. Gelijkstroom en waterstof sluiten elkaar niet uit, ook beide kunnen worden 

aangelegd, mits er voldoende ruimte blijkt te zijn. 

 

5.3.2 Ruimtelijke reservering 

Uit het ecologisch onderzoek komt naar voren dat diverse soorten beschermde flora 

en fauna of soorten waarvoor een herstelopgave geldt bepalend zijn bij de 

detailuitwerking van het tracé. Uit de JFF komt naar voren dat als gevolg van beheer 

en onderhoud, interferentie en de aanlegmethode gerekend moet worden met 

ruimte tussen hoogspanningsverbindingen en waterstofleidingen. Dit zijn elementen 

waar rekening mee moet worden gehouden bij een toekomstbestendige benutting 

van een kabel- en leidingencorridor. Dat betekent dat de initiatiefnemer van NOZ 

TNW bij de detailuitwerking van de NOZ TNW verbinding ruimte laat aan andere 

toekomstige kabel of leidingverbindingen door de corridor bij Eemshaven west.  

 

Indien de minister van EZK kiest voor Eemshaven west verdient het de aanbeveling 

om daarbij als voorwaarde bij de uitwerking mee te geven aan TenneT dat NOZ TNW 

rekening moet houden met toekomstige kabels en leidingen. In de uitwerking van 

het voorkeurstracé dient TenneT rekening te houden met de minimale beslaglegging 

van hun tracé zodat de ruimtelijke reservering. Door dit criterium hier te benoemen 

 
2 Kabinetsvisie waterstof 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/03/30/kamerbrief-over-

kabinetsvisie-waterstof/Brief+kabinetsvisie+waterstof+.pdf 
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wordt dit ook meegenomen in het Inpassingsplan, wordt het een uitgangspunt in het 

MER fase 2 en zullen de vergunningsaanvragen daarop gebaseerd moeten zijn.  

 

Op termijn kan het wenselijk zijn om een ruimtelijke reservering op te nemen. Door 

een kader met spelregels over het gebruik van route Eemshaven West op te stellen 

kan dit ruimtelijk worden geregeld. De initiatiefnemer van de NOZ TNW- verbinding 

wordt dan geacht om rekening te houden met de spelregels bij de detailuitwerking 

van de route. Aangezien deze reservering onder de Omgevingswet zal vallen merken 

we dat er veel verschillende beelden zijn hoe dit het beste geregeld kan worden. Wij 

hebben de volgende instrumenten gevonden:  

 

Visie documenten: 

• Omgevingsvisies (op rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau) 

• Beleidsstuk Agenda voor de Wadden 

• VAWOZ  

• Aandachtspunten en voorwaarden van de minister bij de keuze voor een 

voorkeursalternatief  

 

Juridische documenten zowel bestuursrechtelijk als privaatrechtelijk: 

• Provinciaal inpassingsplan (Rijksinpassingsplan bestaat onder de 

Omgevingswet niet meer) 

• Projectbesluiten op rijksniveau 

• Convenant 

 

Om meer duidelijkheid te krijgen hoe de ruimtelijke inpassing het beste kan worden 

vormgegeven stellen we voor om bij een keuze voor Eemshaven west als 

voorkeurstracé een juridisch expert in te schakelen om dit vraagstuk verder in beeld 

te brengen.  

5.3.3 Toekomstige verbindingen naar Eemshaven 
De mogelijkheden voor toekomstige verbindingen naar de Eemshaven moeten we 

nader onderzoeken, waarbij de inzichten uit de MER en de IEA vanuit het project 

NOZ TNW meegenomen kunnen worden. De aanwezigheid van bestaande kabels en 
leidingen vanuit de Eemshaven naar de Noordzee hebben hier invloed op. In de JFF 

is naar voren gekomen dat een wisselstroom hoogspanningsverbinding interferentie 
kan veroorzaken op een stalen waterstofleiding als deze binnen 1000 meter wordt 

aangelegd. Bij de aanleg van toekomstige verbindingen moeten we hier rekening 
mee houden en moeten we onderzoeken hoe de ruimte van tracés naar Eemshaven 

zo optimaal mogelijk kan worden benut voor de aanlanding van toekomstige 

windparken. Onderzoek naar innovaties in aanlegtechniek om minder schade aan 
natuur en milieu te voorzaken kan hierbij helpen. In de JFF is de mogelijkheid van 

het benutten van de bestaande gasleidinginfrastructuur voor de aansluiting van 
windparken op zee aan de orde gekomen. Het idee erachter is dat windparken op 

zee waterstof produceren en gebruik te maken van bestaande 

gasleidinginfrastructuur om dit aan land te brengen. Momenteel onderzoekt de 
markt of dit mogelijk is.  

 
Als aanbeveling geven we mee dat een verdere uitwerking van de mogelijkheden 

voor toekomstige verbindingen naar de Eemshaven met desbetreffende stakeholders 
zinnig zou zijn. De Verkenning Aanlanding Windenergie op Zee is daar een geschikt 

gremium voor.  

5.3.4 Effecten op land van kabelcorridor 

Hoewel in de JFF de focus lag op het Waddenzee gebied, is ook nagedacht over de 
effecten op land. Door te kiezen voor een kabelcorridor, als ruimtelijke reservering 

of door het investeren in kabels of leidingen, gebeurt er op land ook wat. Het 
landbouwgebied krijgt dan in de toekomst meerdere keren te maken met het 



 
| Definitief | Joint Fact Finding kabelcorridor Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden | 28 september2020 

 

 Pagina 20 van 24 
 

aanleggen van nieuwe infrastructuur, aansluitend op datgene wat nieuw in de 

corridor wordt aangelegd. Daarom is het verstandig om in een vervolgfase ook beter 

te kijken naar de te verwachte effecten.  

5.3.5 Planning 

Door scenario 1 te adviseren kunnen de huidige tijdslijnen naar verwachting 
gehandhaafd worden. Daardoor blijft de overheid een betrouwbare partner in het 

uitrollen van de ambities voor wind op zee. De windbranche hecht veel belang aan 
de voorspelbaarheid van de wind op zee-tenders. Dit zorgt ervoor dat men weet wat 

er wanneer op de markt komt, de apparatuur die nodig is voor de aanleg van 

windparken en kabelverbindingen (of later pijpverbindingen) efficiënt en dus 
goedkoop kan plaatsvinden. Dit houdt de kosten voor de energietransitie laag. Het 

opnemen van een ruimtelijke reservering draagt bij aan de hoeveelheid opties om 
windenergie aan te laten landen in de Eemsdelta. De ruimtelijke reservering geeft 

duidelijkheid aan de omgeving over de mogelijke toekomstige komst en routing van 

aanlandingen. 

5.4 Meerwaarde omgeving  

 

Het beperken van de overlast op het Waddengebied door gecombineerde aanleg van 
kabels en leidingen in een corridor was het primaire uitgangspunt van de JFF. Het 

was de verwachting dat er ecologische meerwaarde te behalen is door gelijktijdige 
aanleg van kabels en leidingen. De eerste resultaten van het ecologische onderzoek 

wijzen uit – met de kanttekening dat deze op dit quick scan niveau (nog) niet breed 

gedragen zijn - dat dit niet het geval is.  
 

De JFF heeft inzicht gegeven in welke gevoeligheden er zijn op ecologisch 
systeemperspectief. Daarnaast geven de uitkomsten van de JFF richting aan de 

innovatieopgave en voeden ze de start van een strategische agenda waarmee 
bepaald kan worden wat de mogelijkheden zijn om toekomstige windparken aan te 

sluiten op de Eemsdelta. De aanlanding van toekomstige windparken 

vertegenwoordigt een groot economisch potentieel. Dankzij de JFF zijn de issues 
tijdig inzichtelijk. We beschikken ook over kennis die we kunnen meenemen bij de 

uitwerking van de aansluiting van toekomstige windparken op de Eemsdelta. 
Aandacht voor regionale opgaven zoals verzilting, tekort aan capaciteit in het lokale 

energienet en natuuropgaven kunnen koppelkansen opleveren net als het gelijktijdig 

meeleggen van datakabels bij de aanleg van hoogspanningsverbindingen 
 

In de volgende paragrafen wordt de meerwaarde van de resultaten van de JFF voor 
de scenario's omschreven. Paragraaf 5.4.1 gaat in op de ruimtelijke reservering. 

Scenario's 2, 3 en 4 betreffen de daadwerkelijke gelijktijdige aanleg van kabels en 
leidingen in een corridor. Ondanks dat deze scenario's geen ecologische meerwaarde 

lijken op te leveren, leveren ze wel interessante kennis op voor het vervolgproces 

zoals de innovatieopgave en input voor de lange termijn strategische agenda voor 
wind op zee op de Eemsdelta. Dit wordt toegelicht in paragraaf 5.4.2. 

5.4.1 Meerwaarde ruimtelijke reservering 
Bij de start van de JFF was de verwachting dat de ruimtelijke reservering de kleinste 

impact had en dat er daarmee de minste voordelen konden worden bereikt. Uit de 

JFF komt echter naar voren dat gelijktijdige aanleg van kabels en leidingen 
technisch niet mogelijk is en aanleg direct na elkaar juist negatieve gevolgen 

oplevert voor de natuur. Een volgtijdelijke aanleg van kabels en leidingen door een 
corridor, met een tussenperiode van meerdere jaren lijkt een kleinere impact op te 

leveren op het ecosysteem, omdat het zich tussentijds kan herstellen.  

 
Gezien de ambities van regiopartijen voor de aansluiting van toekomstige grote 

windparken levert een ruimtelijke reservering meerwaarde op. Deze grote 
windparken zijn nodig om de grootschalige ontwikkelingen als Chemport Europe en 

initiatieven uit de Investeringsagenda Waterstof 2.0 van duurzaam opgewekte 
stroom te voorzien. Gezien de nationale opgave voor wind op zee is het wenselijk 
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om over voldoende mogelijkheden te kunnen beschikken om windparken op de 

Noordzee te kunnen verbinden met het vaste land. Dit vraagt om urgentie bij de 

uitwerking van ruimtelijke plannen en procedures. Vanuit dat perspectief bezien 
levert het zowel voor Rijk als de regio meerwaarde op om hierop te anticiperen door 

een ruimtelijke reservering op te nemen bij tracé Eemshaven west. Het opnemen 
van een ruimtelijke reservering voorziet tevens in duidelijkheid naar de omgeving 

toe. 

5.4.2 Kennis en inzicht uit scenario's 2,3 en 4: basis voor doorkijk naar de toekomst 
Voor een doorkijk naar de aanlanding van mogelijk toekomstige windparken in de 

Eemsdelta is het belangrijk om vast te stellen wanneer en welke routes er mogelijk 

zijn. De impact van de aanleg van hoogspanningsverbindingen is een belangrijke 
bepalende factor. Voor gebruik van de route Eemshaven west is innovatie nodig in 

aanlegtechniek om deze route te kunnen gebruiken voor gelijkstroomkabels of 
waterstofleidingen. Omdat het tracé Eemshaven oost een grotere diepgang kent lijkt 

deze wel geschikt voor gelijkstroomverbinding(en).  

 
Omdat gelijktijdige aanleg van windparken op de Noordzee geen voordeel lijkt op te 

leveren, levert de aanleg van toekomstige verbindingen mogelijk opnieuw hinder 
voor de omgeving op. De JFF legt hiermee een aantal ingrediënten op tafel waarmee 

we rekening moeten houden bij de strategische verkenning van toekomstige 
verbindingen naar de Eemsdelta.  
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6 Conclusie 

De JFF heeft de deelnemende partijen van diverse inzichten voorzien. In dit 

hoofdstuk presenteren we de uitkomsten. In het volgende hoofdstuk gaan we in op 
de aanbevelingen.  

 
Uitkomsten op basis van de gekozen uitgangspunten: 

• Technisch gezien is het niet mogelijk om meerdere verbindingen gelijktijdig 

aan te leggen. Dit heeft te maken met de aanlegmethodes, beschikbaarheid 
van apparatuur en personeel, waardoor de werkzaamheden aan de 

verbindingen niet dichtbij elkaar en tegelijkertijd  kunnen plaatsvinden. 
• De quick scan ecologie kan niet op breed draagvlak onder geconsulteerde 

partijen rekenen. Belangrijke punten van kritiek zijn het mathematische 
karakter van de analyse en het gebrek aan detaillering. De onderstaande 

ecologische uitkomsten worden om die reden wel genoemd, maar zijn niet 

als onbetwist meegenomen in de uitwerking van de scenario’s. 
• Uit deze quick scan op hoofdlijnen blijkt dat een aanleg met een 

langere tussenpose (bijvoorbeeld vijf tot zeven jaar) ecologisch 
gezien gunstiger is. Het is mogelijk dat aan de hand van diepere 

analyse, deze conclusie onjuist blijkt te zijn voor enkele 

soorten/habitattypen. Daarnaast is het zo dat zeer kwetsbare 
soorten/habitattypen vaak een verhoogde bescherming status 

kennen.  
• Deze aspecten moeten meer gedetailleerd worden onderzocht op het 

moment dat de geografische ligging van een corridor bekend is. De 
quick scan geeft hiermee dus vooral een aanzet tot een mogelijke 

methode voor de ecologische analyse.  

• Eemshaven is een logisch aansluitpunt voor windparken op zee. Uit 
vervolgonderzoek moet blijken hoe toekomstige verbindingen naar 

toekomstige windparken op de Noordzee eruit kunnen komen te zien. In 
MER fase 1 zijn de effecten van gelijkstroom (DC) en waterstofleiding niet 

onderzocht. Het is dus lastig om nu in te schatten of dit qua ecologie 

vergunningstechnisch haalbaar is. Duidelijk is wel dat er voor installatie van 
een gelijkstroomkabel of waterstofleiding met de huidige stand van de 

(aanleg)techniek via tracé Eemshaven west fors meer 
baggerwerkzaamheden nodig zijn dan bij NOZ TNW, waardoor 

vergunningverlening in gevaar komt. Alternatieve aanlegtechnieken en 
optimalisaties zijn niet onderzocht en kunnen dus leiden tot andere 

conclusies. 

• Het opnemen van een ruimtelijk reservering, scenario 1, is lijkt 
realiseerbaar. De precieze uitwerking ervan is afhankelijk van het type 

verbinding en het samenspel met de omgeving.  
 

De gehanteerde uitgangspunten leiden tot het inzicht dat vanuit techniek bekeken 

gelijktijdige aanleg van meerdere verbindingen niet mogelijk is. Hoewel de 
resultaten vanuit ecologie niet breed gedragen zijn, is duidelijk dat het aanleggen 

van gelijkstroom- of waterstofverbindingen door Eemshaven west gebaseerd op de 
huidige stand van de aanlegtechniek veel effect zal hebben. Daardoor zal het 

verkrijgen van een vergunning uitdagend zijn. Strategisch gezien kan het ook 
onverstandig zijn om nu keuzes te maken voor toekomstige windparken vanwege de 

lock-in (belemmering) die dit voor andere initiatieven kan veroorzaken of het 

ruimtebeslag dat het dan onnodig inneemt. Vanuit de meerwaarde voor de 
omgeving zorgt het aanwijzen van een ruimtelijke reservering voor duidelijkheid aan 

de omgeving. Het heeft ook toegevoegde waarde voor het verder oppakken en 
versterken van gebiedswaarden.   
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7 Aanbevelingen 

Vanuit het vorige hoofdstuk volgen in dit hoofdstuk de aanbevelingen: 

• Als Eemshaven west het voorkeursalternatief wordt, hou dan bij de verdere 
ontwikkeling van dit tracé rekening met toekomstige kabels en leidingen in 

de nog aan te wijzen corridor. Maak de ligging van het tracé zo efficiënt 
mogelijk. Verken of het mogelijk is om de onderhouds- en 

beschermingszone buiten een corridor te leggen. Dit kan dilemma’s 

opleveren op het vlak van de natuur en leiden tot hogere 
investeringskosten. Deze dilemma’s moeten met de betreffende 

stakeholders afgestemd te worden.  
• Neem een ruimtelijke reservering op voor toekomstige kabels en leidingen 

door de Waddenzee:  
• Schakel juridische expertise in om het juiste instrument voor een 

ruimtelijke reservering te kiezen.  

• Verken in het vervolgproces (los van NOZ TNW) hoe breed dit 
zoekgebied kan zijn. Aan te bevelen is om een zoekgebied te 

definiëren waarbinnen de optimale ligging van infrastructuren 
gezocht kan worden. 

• Betrek hier – naast de JFF partijen – ook organisaties als natuur- en 

milieuverenigingen en Agenda voor de Wadden bij. 
• Verken ook wat hiervoor op land moet gebeuren, overweeg om op 

land ook een kabelcorridor aan te wijzen (en betrek dan ook de 
agrarische partijen hierbij). 

• De kabelcorridor richt zich nu op energie, maar verken of datakabels 
ook een behoefte zijn.  

• Stel een concept initiatieftekst opstellen door deelnemende partijen 

die deelnemen aan de JFF 
• Onderzoek welke technologische innovaties of alternatieve aanlegtechnieken 

er mogelijk zijn bij het aanleggen van energie-infrastructuurverbindingen 
met een groot vermogen (2GW en groter, dus gelijkstroom of waterstof) om 

hinder aan de omgeving (Waddengebied) zoveel mogelijk te voorkomen.  

• Sluit aan bij de Verkenning Aanlanding Windenergie op Zee (VAWOZ), de 
strategische verkenning naar de aansluiting van toekomstige windparken, 

breng daar de aandachtspunten in die hier gesignaleerd zijn en verken de 
mogelijkheden om Eemshaven oost in de toekomst te benutten. Verken 

daarbij ook de mogelijkheden om internationaal samen te werken op dit 
vlak.  
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Bijlage 1 – Ecologische quick scan 
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1 INLEIDING 

 

Aanleiding 

In het concept regioadvies voor het project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden (TNW) 

verzoekt de regio om de (on)mogelijkheden van een kabelcorridor in de Waddenzee te onderzoeken. In dat 

kader heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna EZK) een joint fact finding opgestart. 

Deze notitie is onderdeel van de joint fact finding. 

 

Scope en detailniveau 

Deze notitie beschrijft een quick scan van de ecologische effecten bij aanleg van één of twee extra 

kabelverbindingen en bij aanleg van een buisleiding parallel aan TNW en bij de gekozen aanlegtechniek 

van open afgraving (trenchen of baggeren). Hierbij wordt uitgegaan van een corridor ter hoogte van 

voorgenomen Voorkeursalternatief Eemshaven west. Dit betekent dat de quick scan de effecten van 

vergraving, verstoring, vertroebeling en stikstofdepositie in beeld brengt voor de relevante soortgroepen die 

voorkomen in het Waddengebied tussen Schiermonnikoog en het vasteland. De quick scan is gebaseerd op 

expert judgement en focust met name op de omvang, duur en hersteltijd van de hierboven genoemde 

effecten. Voor de beoordeling is expliciet gebruik gemaakt van de MER voor TNW.  
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De joint fact finding gaat uit van vier scenario’s:  

1 het huidige project (NOZ TNW) 700MW wisselstroom + ruimtelijke reservering; 

2 het huidige project (NOZ TNW) 700MW wisselstroom + gelijkstroom 4GW (2 x 2 GW DC); 

3 het huidige project (NOZ TNW) 700MW wisselstroom + waterstofleiding (capaciteit 20GW); 

4 gelijkstroom 6GW (3 x 2 GW DC) met stekkerdoos-concept: één bij TNW om de 700 MW via gelijkstroom 

te vervoeren en in 2030/2040 vanuit het nieuwe windenergiegebied 5,3 GW erbij aansluiten. 

 

Uit deze gekozen vier scenario’s kan niet worden geconcludeerd dat dit de enige mogelijkheden zijn. Wel is 

geconcludeerd dat er met de kennis van nu redelijkerwijs ruimte is voor maximaal drie verbindingen (kabels 

of leidingen). 

Scenario 1 en 4 zijn in deze quick scan niet apart beoordeeld. De ecologische effecten van scenario 1 zijn 

beschreven in het MER voor Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden. Voor scenario 4 zijn de 

verwachte ecologische effecten vergelijkbaar met de effecten van scenario 2, omdat een vergelijkbaar aantal 

kabels wordt aangelegd.  

 

Scenario’s 2 en 3 zijn voor deze quick scan vertaald naar 9 varianten, zie tabel 1.1. Hierbij wordt uitgegaan 

van een opeenvolgende aanleg (gelijktijdige aanleg blijkt praktisch onhaalbaar), gefaseerde aanleg (1 jaar na 

elkaar) of gespreide aanleg, waarbij de volgende kabel 5-7 jaar later wordt aangelegd.  

 

 

Tabel 1.1 Vertaling van scenario’s naar varianten die in de quick scan worden onderzocht 
 

Scenario Uitgangspunt Gelijktijdige aanleg 

TNW en andere 

verbinding  

Achtereenvolgende aanleg 

TNW en andere 

verbindingen 

Aanleg TNW met 

andere verbinding 

na 5 - 7 jaar 

scenario 2.1 

 

2AC kabels 700MW + 

gelijkstroom voor 2GW (2 DC 

kabels, gebundeld aangelegd) 

variant 2.1a variant 2.1b variant 2.1c 

scenario 2.2 

 

2AC kabels 700MW + 

gelijkstroom voor 4GW (4 DC 

kabels, 2x 2 gebundeld 

aangelegd) 

variant 2.2a variant 2.2b variant 2.2c 

scenario 3 2AC kabels 700MW 

wisselstroom + 

waterstofleiding (capaciteit 

20GW) 

variant 3a variant 3b variant 3c 

 

 

De huidige vraagstellingen bestaat een initiële verkenning naar wat de ecologische gevolgen zijn van het al 

dan niet gespreid in de tijd aanleggen van de aangegeven kabelcombinaties.  

 

 

2 UITGANGSPUNTEN 

 

Locatie, soorten en effecten 

De analyse is gericht op de globale ligging van de corridor rond het tracé van het voorgenomen VKA 

Eemshaven-West in de Waddenzee.1 Op basis van MER fase 1 wordt de analyse in dit kader gericht op de 

combinatie van soortengroep/habitattype en effecttype, die relevant en onderscheidend zijn. Deze zijn 

weergegeven in tabel 2.1.  

 

 
  

 

1  Effecten op de Noordzee worden niet meegenomen, want niet relevant onderscheidend.  
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Tabel 2.1 Soortengroep-effecttype-combinaties die in de quick scan worden onderzocht 
 

Effecttype  Relevante soortengroepen/habitattypen 

vergraving bodemfauna (H1110/H1140)*, kweldervegetatie (H1330), zeegras (H1140)* 

vertroebeling zeegras (H1140)*, schelpdieren (H1110/H1140)* 

verstoring steltlopers en andere wadvogels*, zeehonden 

stikstof kweldervegetatie (H1330), duinvegetatie (H2130)* 

* Meest kritisch vanwege ongunstige staat van instandhouding. 

 

 

Afbeelding 2.1 Ligging van de zoekruimte voor het tracé Eemshaven-West (linker tracé) 

 

 
 

 

Effecten van elektromagnetische velden (EMV) zijn niet in de analyse meegenomen, aangezien er geen extra 

AC kabel wordt aangelegd en de effecten van de aanleg met DC kabels of een buisleiding wat betreft EMV 

dus niet anders zijn dan die van de afzonderlijke TNW kabel. Effecten op broedvogels worden niet 

meegenomen in de beoordeling omdat deze van het NB-wetsoortbeschermingskader moeten worden 

vermeden. Effecten van verstoring op vissen en zee-eenden worden niet meegenomen, omdat zijn er voor 

deze soorten voldoende uitwijkmogelijkheden zijn (zie MER fase 1) en hiermee de varianten niet 

onderscheidend zullen zijn.  

 

Afstand tussen de kabels 

Voor het effectonderzoek is de afstand tussen de verschillende kabels en/of leidingen van belang in verband 

met overlap van effectgebieden (zie verder hoofdstuk 3). Technisch gezien kunnen AC en DC kabels relatief 

dicht bij elkaar worden gelegd zonder dat ze elkaar beïnvloeden. De kabels en leidingen kunnen in ieder ge-

val niet in elkaars begravingsgebied liggen. Hoe dicht AC en DC kabels in het kader van onderhoud bij elkaar 

kunnen liggen is mede een kwestie van afspraken tussen de verschillende initiatiefnemers. Hiervoor is een 

minimumafstand van 200 m echter wel noodzakelijk (indien deze alle eigendom zijn van TenneT, anders is 

een afstand van 500 m noodzakelijk). Een AC kabel mag niet binnen een afstand van 1.000 m een waterstof-

leiding mag liggen vanwege de geïnduceerde elektrische velden van de AC kabel. 
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3 EFFECTPRINCIPES 

 

Als basis voor de effectanalyse worden de effectprincipes weergegeven op basis waarvan de effecten van de 

verschillende varianten getoetst worden. De relevante parameters zijn in dit kader zijn: 

- effectoppervlak; 

- duur van de effecten;  

- sterkte van de effecten. 

 

Vanuit ecologisch perspectief kan het gunstig zijn indien de beïnvloedingszones van effecten van de aanleg 

van verschillende kabels/leidingen elkaar in ruimte en tijd overlappen. Daarmee kan de gezamenlijke 

effectoppervlakte en de duur van de effecten worden beperkt. Wel is het zo dat de effecten dan in sterkte 

zouden kunnen toenemen.  

 

Effectoppervlak 

De te onderzoeken effecten van vernietiging, vertroebeling en verstoring hebben een verschillende 

reikwijdte. Het effectoppervlak hiervan is sterk afhankelijk van de wijze van uitvoering van de aanleg van de 

kabels/leidingen. Voor vernietiging of vertroebeling is het van belang of de kabels worden getrenched of dat 

er wordt gebaggerd. Voor verstoring is het van belang welk materieel er wordt gebruikt en wat hiervan het 

verstoringsniveau is, bijvoorbeeld in de vorm van geproduceerd geluid. Het effectoppervlak wordt daarnaast 

bepaald door de gevoeligheid van soorten/habitats voor een bepaald effecten. Bij vernietiging is het effect 

maximaal en valt het effectoppervlak samen met het vernietigd areaal. Bij vertroebeling wordt voor het 

effectenoppervlak het areaal gehanteerd, waarbinnen sprake is van een ecologische relevante toename van 

minimaal 5 mg/l gehanteerd ofwel 10 % van de gemiddelde achtergrondvertroebeling in de Waddenzee. 

Voor verstoring wordt voor het effectoppervlak de verstoringsgevoelige afstand van soorten gehanteerd, in 

de voorliggende situatie foeragerende vogels van gemiddeld 300 m en zeehonden 1.200 m.  

 

In onderstaande afbeeldingen is aangegeven welke situaties zich kunnen voordoen als het gaat om overlap 

van effectoppervlakten. 

 

 

Afbeelding 3.1 Grafische weergave effectafstanden van parallel aangelegde kabels. Bij I vindt geen overlap plaats. II en II is sprake  

                         van overlap 
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Wanneer er een overlap plaatsvindt tussen de effecten van de twee kabels, neemt het totale effect minder 

sterk toe dan wanneer deze niet zouden overlappen. Bij effectafstand 1 is er geen sprake van overlap. Het 

effectoppervlak kan als volgt worden bepaald: 

𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑝𝑝𝑒𝑟𝑣𝑙𝑎𝑘𝑎1 = 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠𝑎𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎  ∗ 𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒1 ∗ 2  

 

Uitgaande van gelijke kabellengtes. Hierbij geeft a een soort/habitat specifieke effect aan en 1 een 

aanlegscenario.  

 

Wanneer er overlap is tussen de verstoringsafstanden (zoals bij afbeelding 2.2 II en III), dient de overlap te 

worden afgetrokken van het totaal oppervlak (uitgaande van gelijke kabel lengtes). Dit dient te worden 

gedaan in verhouding met de mate van tijdsoverlap, welke in de volgende sectie nader zal worden 

toegelicht.  

𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑝𝑝𝑒𝑟𝑣𝑙𝑎𝑘𝑏2

= 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑏  ∗ 𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒2 ∗ 2 − 𝑜𝑝𝑝𝑒𝑟𝑣𝑙𝑎𝑘𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝𝑏2  ∗ 𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒2

∗ 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑏2 

 

Als er veel tijd tussen de aanleg van de verschillende kabel is, is er geen sprake meer van effectoverlap. In 

dat geval dient het hele verstoringsoppervlak te worden genomen, zonder de aftrek van de overlap, 

aangezien deze feitelijk niet meer aanwezig is.  

 

Effectduur 

Onder de effectduur wordt de totale duur van de ingreep en de benodigde hersteltijd verstaan. Dit is 

hieronder grafisch weergegeven. 

 

 

Afbeelding 3.2 Grafische weergave effectduur 
 

 
 

 

Wanneer een overlap van duur van effecten van verschillende kabels in de tijd optreedt, kan dit leiden tot 

een verkorting van de totale duur van de effecten. Voorwaarde hiervoor is wel de effecten overlappen in 

effectoppervlakte.  

 

Door aanlegactiviteiten in tijd uit te zetten ontstaan effectoverlap patronen, zoals weergegeven in afbeelding 

3.3.  
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Afbeelding 3.3 Grafische weergave effectduur inclusief hersteltijd bij verschillende fasering 
 

 
 

 

De effectduur kan in de volgende formule worden weergegeven:  

𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑑𝑢𝑢𝑟𝑎1 = (𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑑𝑢𝑢𝑟1 + ℎ𝑒𝑟𝑠𝑡𝑒𝑙𝑑𝑢𝑢𝑟𝑎) ∗ 2 − 𝑡𝑖𝑗𝑑𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝1 

 

Waarbij a een habitat of soortgroep is en 1 een scenario. De verstoringsduur en herstelduur worden 

gesommeerd en verdubbeld (2 kabels). Vervolgens wordt de tijdoverlap hiervan afgetrokken.  

 

Gelijktijdige uitvoering van een project is praktisch onmogelijk. Er is dus nooit sprake van een overlap in tijd 

van 100 %. Daarom wordt een zekere overlapfactor bepaald:  

𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎1 = 1 −
effectduur𝑎1 − 𝑡𝑖𝑗𝑑𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝1

𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑑𝑢𝑢𝑟𝑎1
 

 

Effectsterkte 

De sterkte van een effect is afhankelijk van de wijze van uitvoering van de aanleg van de kabels. Voor 

vernietiging kunnen de effecten elkaar niet versterken, omdat er geen sprake is van overlap in de 

effectoppervlakte. Relevante effecten van vertroebeling worden met name veroorzaakt door 

baggerwerkzaamheden. Bij de aanleg van een AC kabel op het betreffende traject zal bij Schiermonnikoog 

gebaggerd moeten worden. De relevante effecten hiervan zijn berekend in MER fase 1 en beslaan circa  

9 km2. Voor de aanleg van DC kabels en waterstofleiding zal op het het gehele traject gebaggerd moeten 

worden. Het beinvloedingsgebied hiervan zal groter zijn dan die van de AC. Dit betekent dat er bij afstanden 
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van 200 m of 1.000 m sprake zal zijn van een grote overlap in effectgebied. Hiermee wordt de omvang van 

het totale beinvloedingsgebied beperkt, maar zullen de effecten elkaar wel versterken, indien de aanleg 

tegelijktijd worden uitgevoerd. Indien de aanleg niet op hetzelfde moment wordt uitgevoerd treden de 

aangegeven versterking van de effecten niet op. 

 

Voor verstoring door geluid zullen de effecten elkaar binnen de overlap niet versterken, aangezien er hierbij 

vanuit wordt gegaan dat de verstoring absoluut is ofwel, dat zich binnen een verstoringszone al geen 

soorten meer bevinden. Dit is een worst case aanname, omdat bij verstoring nooit alle soorten geheel 

verdwijnen. Er is namelijke wel degelijk een relatie tussen de mate van verstoring en de dichtheid in soorten. 

Voor deze studie wordt voor het gemak echter uitgegaan van volledige verstoring van alle soorten binnen 

de verstoringszone. 

 

 

4 EFFECTANALYSE 

 

 

4.1 Vernietiging 

 

De omvang van de effecten van vernietiging worden bepaald door de breedte en lengte van de fysieke 

beïnvloeding van de bodem. Dat kan het gevolg zijn van vergraving of baggeren. Storten van bagger leidt 

tot extra vernietiging. Op dit moment is echter onbekend waar de bagger gestort gaat worden en hoe. In 

deze analyse gaan we er van uit dat de bagger zodanig verspreid gestort wordt, dat dit niet leidt tot extra 

effecten van vernietiging. De extra effecten van het storten van bagger wordt daarom niet meegenomen in 

de analyse.  

 

De lengte van het tracé door de Waddenzee is bij tracé Eemshaven-West 16,5 km, waarvan circa 13,5 km 

over het wad en 2,7 km over het strand. De breedte van vergraving van de AC kabel is conform MER fase 1 

circa 12 m. Bij AC gaat het om 2 kabels, dus is het areaal vernietiging 2 x 12 m. In ondiepe delen ter hoogte 

van het strand van Schiermonnikoog moet worden gebaggerd (circa 3 km). Dit leidt tot areaal vernietiging 

van meer dan 2 x 12 m. De AC kabels liggen in de Waddenzee op circa 50 m van elkaar (zie MER fase 1).  

Bij een DC kabel is er sprake van bodemvernietiging over een strook van circa 125m breedte. Bij een 

waterstofbuisleiding is er een zone van 50m aangehouden. Voor het tracé door de Waddenzee van de DC 

kabel of waterstofleiding wordt dezelfde lengte aangehouden als die van de AC kabel.  

  

De oppervlakte waarover vernietiging optreedt wordt bepaald door de breedte van de vergraving van de 

verschillende activiteiten uitgaande van een gelijke lengte. Het aanleggen van de kabels/leidingen in een 

corridor leidt alleen tot beperking van de effecten van het ruimtebeslag indien er sprake is van overlap van 

de vergravingsarealen. Om technische redenen kan er geen sprake zijn overlap, waardoor het totale 

oppervlak van vernietiging de som is van de afzonderlijke oppervlakten. Dit is voor de aanlegvarianten in de 

tijd niet onderscheidend. Daarbij is ook de afstand tussen de kabels hierbij verder niet van belang.  

 

De duur van de effecten van vernietiging wordt bepaald door duur van de werkzaamheden + de hersteltijd. 

Voor de duur van de werkzaamheden dient voor alle kabels uit te worden gegaan van 2 jaar per kabel. De 

hersteltijd is afhankelijk van het betreffende habitattype.  

 

De sterkte van de effecten zijn bij de aanleg van de afzonderlijke kabels/leidingen maximaal. Aangezien er 

geen sprake is van overlap in vergravingsoppervlak, zal er ook geen sprake zijn van onderlinge versterking 

van effecten van vergraving. Tijdens de herstelperiode neemt de sterkte van de effecten af en herstelt het 

milieu zich geleidelijk. Vanuit een wort case benadering wordt er in deze quick scan echter van uitgegaan dat 

gedurende de herstelperiode voortdurend sprake is van totale vernietiging. Na afloop van de herstelperiode 

is er direct sprake van volledig herstel. 
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Bodemfauna 

 

Gelijktijdige aanleg 

Gelijktijdige aanleg van de kabels/leidingen in dezelfde jaren zal niet leiden een vermindering van de 

effectoppervlakten tezamen, aangezien er geen sprake is van overlap in effectoppervlak. In dit kader treedt 

er eveneens geen versterking van effecten op. Voor de hersteltijd van bodemfauna wordt over het algemeen 

uitgegaan van een hersteltijd van gemiddeld 5 jaar (Rozemeijer 2009, Rozemeijer et al., 2013). De duur van 

de effecten over het gehele effectoppervlak is dan 6 jaar. Het aantal jaren met maximale effecten (2X+2Y) is 

hierbij 4 jaar.  

 
 

 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10 

kabel 1 X 2X 2X 2X 2X X     

kabel 2 Y 2Y 2Y 2Y 2Y Y     

totaal X+Y 2X+2Y 2X+2Y 2X+2Y 2X+2Y X+Y     

 

 

Toelichting: een kabel wordt in twee jaar gelegd. In jaar 1 wordt oppervlak X of oppervlak Y vernietigd. In 

jaar twee ook, waardoor er in jaar 2 in totaal 2X en/of 2Y aan oppervlak is vernietigd. 

 

Achtereenvolgende aanleg  

Indien de werkzaamheden in achtereenvolgend in de tijd worden uitgevoerd (2+2 jaar), dan is het totale 

effectoppervlakte van vernietiging gelijk aan die van de gelijktijdige aanleg, aangezien er geen overlap is in 

effectgebied. Omdat er geen overlap is in vergravingsareaal, zal er ook geen sprake zijn van de versterking 

van effecten. Als het gaat om de totale duur van de effecten dan zijn deze over het gehele effectoppervlak 8 

jaar. De fasering van het vernietigd areaal ziet er dan als volgt uit: 

 
 

 Jaar 

1 

Jaar 

2 

Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10 

kabel 1 X 2X 2X 2X 2X X     

kabel 2   Y 2Y 2Y 2Y 2Y Y   

totaal X 2X 2X+Y 2X+2Y 2X+2Y X+2Y 2Y Y   

  

 

Het aantal jaar met maximale effecten (2X+2Y) is bij deze aanlegwijze 2 jaar en hiermee korter dan bij 

gelijktijdige (4 jaar). Er is wel sprake van een extra herstelduur van 2 jaar, maar dit heeft betrekking op maar 

een deel (2Y en Y) van het totale effectoppervlak. Daarbij is er ook in jaar 1 en 2 het verlies beperkt tot een 

deel van het oppervlak, namelijk X en 2X. Vanuit dit oogpunt wordt de totale duur van de effecten als 

minder zwaarwegend beschouwd dan de duur van de maximale effecten.  

 

Aanleg met een tussenperiode van 5-7 jaar 

Indien de aanlegwerkzaamheden met een tussenperiode van 5-7 jaar worden uitgevoerd, dan heeft bij kabel 

1 al herstel van de bodemfauna opgetreden voordat de effecten van kabel/leiding 2 optreden. Het maximale 

aangetaste oppervlak in 1 jaar is in dit geval 2X of 2Y. De totale duur van de effecten is weliswaar 

2+5+2+5=14 jaar, maar de jaarlijkse omvang van de impact is kleiner. Dit wordt vanuit ecologisch oogpunt 

als gunstiger beschouwd dan een grote impact met een korte duur. In de laatste situatie is de kans ook 

groter dat er kritische grenzen worden overschreden.  

 

Kweldervegetatie 

In principe wordt er voor de kruising met de kwelders bij TNW uitgegaan van gestuurde boringen, om de 

effecten van de doorsnijding zoveel mogelijk te beperken. Dit lijkt ook de meest realistische opties van de 

aanleg van de andere kabels/leidingen. In dat geval is er geen sprake van vernietiging en zijn er ook geen 
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verschillen tussen de varianten. Indien er wel vergraving door de kwelders plaatsvindt kunnen er wel 

verschillen ontstaan. Deze worden onderstaand in beeld gebracht. Voor het herstel van kweldervegetatie 

wordt uitgegaan van 20 jaar.  

 

Gelijktijdige aanleg 

Aangezien er geen sprake is van overlap in oppervlakte van de effecten van vernietiging zal aanleg op 

hetzelfde moment niet leiden tot een vermindering van het vernietigd areaal van de afzonderlijke effecten. In 

dit kader treedt er eveneens geen versterking van effecten op. De totale duur van de effecten is 20 jaar er 

van uitgaande dat de werkzaamheden in 1 jaar kunnen worden uitgevoerd.  

Bij achtereenvolgende aanleg in hetzelfde jaar zal er sprake zijn van vernietiging van het totale oppervlak 

X+Y in 1 jaar. Omdat er geen overlap is in vergravingsareaal, zal er ook geen sprake zijn van de versterking 

van effecten. De duur van de effecten wordt vooral bepaald door de herstelduur van 20 jaar. Bij het achter 

elkaar uitvoeren van de aanleg in 1 jaar is de herstelduur van de totale oppervlakte nog steeds 20 jaar. De 

winst in de duur van de effecten is in dit kader beperkt.  

 

Aanleg in achtereenvolgende jaren 

Indien de werkzaamheden in twee achtereenvolgende jaren worden uitgevoerd, dan blijft het totale 

oppervlak waarover de vernietiging plaatsvindt X+Y. Omdat er geen overlap is in vergravingsareaal, zal er 

ook geen sprake zijn van de versterking van effecten. Als het gaat om de duur van de effecten dan zijn deze 

gespreid over een periode van 21 jaar. Uitgaande van een hersteltijd van 20 jaar is het gelijktijdig vernietigd 

oppervlak in de tijd als volgt: seizoen 1: X, seizoen 2-20: X+Y, seizoen 21: Y. 

De periode waarover sprake is van vernietiging over de totale oppervlakte is 18 jaar en hiermee korter dan 

bij uitvoering op hetzelfde moment of seizoen (20 jaar). Er is wel sprake van een extra herstelduur van 1 jaar, 

maar dit heeft betrekking op maar een deel (Y) van het totale effectoppervlak. Om de duur van de maximale 

effecten zwaarder wegen dan een beperkt langere duur van de totale effecten, wordt deze wijze van 

uitvoering gunstiger beoordeeld dan bij gelijktijdige uitvoering. Omdat de uitvoering van de 

achtereenvolgende werkzaamheden ruim binnen de hersteltijd van 20 jaar ligt is dit voordeel beperkt 

onderscheidend ten opzichte van gelijktijdige uitvoering in 1 jaar.  

 

Aanleg met een tussenperiode van 5-7 jaar 

Indien de werkzaamheden met een tussenperiode van 5 jaar worden uitgevoerd, dan is de oppervlakte 

vernietigd areaal in de tijd: 1-5 jaar: X, 6-20 jaar: X+Y, 20-25 jaar: Y. Ten opzichte van de uitvoering in 1 jaar is 

er dan sprake van een verlies van het totale areaal over een periode van 14 jaar in plaats van 20 jaar. Omdat 

dit minder lang is dan de 20 jaar bij de uitvoering in 1 seizoen of 18 jaar bij twee achtereenvolgende 

seizoenen, kan deze variant als ecologisch gunstiger worden beschouwd. De totale duur van de effecten is 

wel 5 jaar langer, maar dit heeft alleen betrekking op een deel (Y) van het totale effectoppervlak, terwijl de 

effecten op het totale areaal (X+Y) 6 jaar korter zijn. Om de duur van de maximale effecten zwaarder wegen 

dan een beperkt langere duur van de totale effecten, wordt deze wijze van uitvoering gunstiger beoordeeld 

dan bij gelijktijdige uitvoering. 

 

Zeegras 

Zeegrassen zijn zeer gevoelig voor vernietiging. Het voorkomen van zeegras in de Waddenzee is slechts 

sporadisch, waarbij de sterke wens is uitgesproken om dit areaal te vergroten. Zowel groot als klein zeegras 

komt voor in de Waddenzee. De lange termijn overleving van de soorten is gebaseerd op het vormen van 

wortelstokken. Klein zeegras is gedurende de winter bovengronds dan ook niet zichtbaar. Als de interne 

structuur van een zeegrasveld wordt aangetast kan deze volledig verdwijnen.  

Kleinschalige vernietiging zou een herstel van ongeveer 5 jaar hebben. Uitgaande van de hersteltijd van 5 

jaar zijn de effecten overeenkomstig die van de bodemfauna.  

 

 

4.2 Vertroebeling  

 

Bij vertroebeling is de reikwijdte van de effecten relatief groot. Hier zal snel sprake zijn van overlap van 

effectoppervlakte bij een corridor van meerdere kabels/leidingen. Voor de aanleg van de AC kabel van TNW 

is een relevante vertroebeling berekend als gevolg van het baggeren op een deel van het tracé over een 
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oppervlak van circa 8,5 km2 voor de duur van enkele dagen. Voor de aanleg een AC kabel of waterstofleiding 

zal gebaggerd moeten worden over de gehele lengte van het tracé. Dit zal leiden tot een groter 

effectoppervlak dan bij de AC kabel. De oppervlakte van het vertroebelingsgebied is zodanig groot in relatie 

tot de afstand tussen een AC en een DC kabel (50 - 200 m) of een waterstofleiding (1.000 m), dat er sprake 

zal zijn van een grote overlap in de afzonderlijke beïnvloedingsgebieden. Bij uitvoering op hetzelfde moment 

zullen de vertroebelingseffecten elkaar in de hoogte van vertroebeling versterken. De duur van de 

vertroebeling is afhankelijk van de fasering van de uitvoering in de tijd. Indien er bij de aanleg van de DC 

kabel of waterstofleiding continu gebaggerd wordt, dan is de duur van vertroebeling lang.  

 

Bodemfauna 

Schelpdieren zijn gevoelig voor vertroebeling, hoewel exacte dosis-effectrelaties relatief onbekend zijn. Bij 

hoge slibgehaltes (250-350 mg/l) sluiten schelpdieren zich, waardoor de voedselopname tijdelijk stopt. Dit 

zouden hooguit 1-2 dagen achter elkaar mogen optreden. Daarnaast zijn mosselen in staat aanpassingen te 

doen om de voedselinname bij verhoogde slibconcentraties (50-100 mg/l) constant te houden. De 

gevoeligheid komt door een indirecte relatie tussen vertroebeling en voedselaanbod. Wanneer het 

slibgehalte in het water hoog is daalt de biomassa zoo- en fytoplankton. Andere bodemfauna is relatief 

ongevoelig voor vertroebeling en is dan ook niet meegenomen in de beoordeling. 

 

Gelijktijdige aanleg 

Bij uitvoering op dezelfde jaren zal er sprake zijn van een grote overlap in effectoppervlak met een relevante 

toename van > 5mg/l. De totale duur van de effecten is bij aanleg op hetzelfde moment gelijk of weinig 

groter dan de duur van de afzonderlijke aanlegactiviteiten en dus gunstiger dan wanneer er geen overlap in 

tijd is. De aanlegactiviteiten versterken elkaar dan echter wel als het gaat om de hoogte van de 

vertroebeling. Het gaat echter ook dan nog om een relatief beperkte toename (ca 40mg/l) die binnen de 

kritische grenzen van schelpdieren ligt van circa 50-100 mg/l. Door de overlap in tijd en ruimte is deze 

aanlegwijze naar verwachting relatief gunstig.  

 

Aanleg achtereenvolgend  

Indien de werkzaamheden achtereenvolgend in de tijd worden uitgevoerd (2+2 jaar) dan is het 

verstoringsoppervlak gelijk als bij de gelijktijdige aanleg, de sterkte van de effecten is daarentegen lager, 

maar de totale duur van de vertroebeling is langer namelijk 4 jaar in plaats van 2 jaar. Omdat de hoogte van 

de vertroebeling bij gelijktijdige aanleg naar verwachting nog binnen de kritische grenzen van de 

bodemfauna blijft zal de achtereenvolgende aanleg minder gunstig zijn, vanwege de langere duur van de 

effecten.  

 

Aanleg met een tussenperiode van 5-7 jaar 

Indien de werkzaamheden met een tussenperiode van 5-7 jaar worden uitgevoerd dan blijft het 

verstoringsoppervlak en de totale duur van de vertroebeling gelijk aan achtereenvolgende aanleg. Bij een 

tussenpauze van 5-7 jaar is er sprake van 2 vertroebelingsevents of extra ‘stormen’ in de totale periode. 

Omdat de periode tussen de events relatief ver uit elkaar ligt, is er minder sprake van een ecologische relatie 

tussen de events, dan bij achtereenvolgende aanleg, omdat in de tussentijd conditioneel herstel is 

opgetreden. In dit kader is het spreiden van de aanlegwerkzaamheden met een tussenpauze van 5-7 jaar 

voor schelpdieren gunstiger dan bij achtereenvolgende aanleg. Omdat de totale duur van de effecten langer 

is dan bij gelijktijdige aanleg is de laatste uitvoeringsmethode weer gunstiger.  

 

Zeegras 

Doorzicht van het water is een belangrijke ecologische factor voor het voorkomen en overleven van zeegras. 

Als het doorzicht limiterend is, kan dit de groei en vestigingslocatie beïnvloeden. Door vertroebeling komt er 

afhankelijk van de diepte steeds minder licht de planten bereiken. De huidige zeegrasvelden komen alleen 

voor rond NAP. De primaire productie vindt voor een groot deel plaats tijdens laagwater, als de planten bijna 

zijn drooggevallen. Omdat het licht dan slechts enkele centimeters hoeft te penetreren, speelt vertroebeling 

hierdoor een beperkte rol. Zeegras komt voor in de Waddenzee, waar onder natuurlijke omstandigheden 

tijdens stormen de vertroebeling sterk kan toenemen tot meer dan 200mg/l, over een periode van enkele 

dagen. De vertroebeling die optreedt als gevolg van de activiteiten vallen binnen de bandbreedte van 

natuurlijke stormen in hoogte en duur. In dit kader zijn de effecten van de activiteiten niet groter dan van 
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een extra storm. Omdat de frequentie van stormen per jaar varieert, valt een extra storm binnen de 

bandbreedte van natuurlijke events, waaronder het zeegras in staat is te overleven. Mede in het kader van de 

beperkte gevoeligheid van zeegras voor vertroebeling zijn de varianten wat betreft effecten op het zeegras 

niet relevant onderscheidend. 

 

 

4.3 Verstoring  

 

Steltlopers 

Voor steltlopers is het verstoringsbereik 200-500 m afhankelijk van de soort en de activiteit [lit. 1]. Als de 

kabels minder dan 400m uit elkaar liggen, dan is er bij op hetzelfde moment uitvoeren van de 

werkzaamheden sprake van overlap in het effectoppervlak. Het totale verstoringsgebied is dan kleiner dan de 

som van de individuele verstoringsgebieden. Hoe dichter de kabels/leidingen bij elkaar liggen hoe groter de 

overlap. Voor de combinatie van een AC met een DC kabel is een grote overlap haalbaar. Bij een combinatie 

van een AC kabel met een waterstofleiding zal er op voorhand geen sprake zijn van overlap in 

verstoringsoppervlak. Voor de duur van de effecten wordt 2x de duur van de verstoring door de 

werkzaamheden gehanteerd (zie MER fase 1), rekening houdend met conditioneel herstel dat nodig is als 

gevolg van het uitwijken van de vogels. 

 

Gelijktijdige aanleg 

Bij aanleg op hetzelfde moment zal er bij kabels die op minder dan 400m van elkaar liggen sprake zijn van 

een overlap in effectoppervlakte. De duur van de effecten zal binnen de overlap gelijk zijn aan die van de 

afzonderlijke aanlegwerkzaamheden. Het uitvoeren van de aanleg op hetzelfde moment zal binnen de 

overlap van het effectgebied niet leiden tot versterking van de effecten, er van uitgaande dat de verstoring 

van de afzonderlijke kabels al volledig is. Gezien de overlap in effectoppervlakte en duur van de effecten is 

deze wijze van aanleg relatief gunstig.  

 

Aanleg achtereenvolgend in de tijd 

Bij uitvoering van de aanlegwerkzaamheden na elkaar in de tijd zal er geen overlap plaatsvinden van 

verstoringsoppervlakken. Daardoor zal het verstoorde oppervlak over de gehele aanlegperiode dus 

toenemen. Bovendien wordt de verstoring dan over meerdere seizoenen verspreid. In plaats van 2 jaar is er 

dan sprake van een verstoringsduur van 4 jaar, wat veel ongunstiger is.  

 

Aanleg met een tussenperiode van 5-7 jaar 

Bij uitvoering van de aanlegwerkzaamheden met een tussenperiode van 5-7 jaar treedt ook geen overlap 

van de verstoorde gebieden op. Bij uitvoering met een tussenperiode van 5-7 jaar worden de effecten meer 

gespreid in de tijd, dan bij achtereenvolgende aanleg. Hiermee wordt de relatie tussen de effecten van de 

verstoringsevents nog minder groot en wordt dit als gunstiger beschouwd voor steltlopers dan 

achtereenvolgende uitvoering.  

 

Zeehonden 

Voor effectafstanden van zeehonden wordt 1200m gehanteerd. Indien de kabels binnen deze afstand van 

elkaar zijn gelegen, is er sprake van overlap in ruimte van het verstoringsgebied. Net als bij de steltlopers zal 

er echter geen sprake kunnen zijn van overlap van verstoring in de tijd aangezien de werkzaamheden niet op 

hetzelfde moment worden uitgevoerd. Evenals bij steltlopers zal de gelijktijdige aanleg het meest gunstig 

zijn. Indien dit niet mogelijk is, dan is de aanleg met een tussenperiode van 5-7 jaar gunstiger. De 

achtereenvolgende aanleg is het minst gunstig.  

 

 

4.4 Stikstof 

 

Bij gelijktijdig uitvoeren zal de stikstofdepositie hoger zijn dan bij uitvoeren in verschillende jaren. De duur 

van de depositie is dan wel korter. Voor de totale belasting van habitattypen is er geen onderscheid tussen 

de alternatieven, omdat stikstof accumuleert in de bodem en de uiteindelijke stikstofvracht die op de bodem 

terecht voor de varianten komt gelijk is. Gelijktijdig uitvoeren lijkt vanuit ecologisch oogpunt mogelijk iets 
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gunstiger, omdat de vegetatie niet snel reageert op een kortdurende dosis, maar mogelijk wel bij een 

langdurigere belasting. Binnen de huidige wetgeving wordt echter vooral gekeken naar de maximale 

depositie per jaar, waardoor spreiding dus eerder tot een vergunbaar project zou kunnen leiden. 

 

Duinvegetatie 

Duinvegetatie (H2130) is zeer gevoelig voor stikstof, met een kritische depositie waarde van 714-1071 mol 

N/ha/jaar (afhankelijk van subtype). De achtergronddepositie overschrijdt deze waarden op het moment. 

Kortstondige overbelasting heeft relatief weinig effect, maar langdurige depositie kan tot een verandering 

van de vegetatiesamenstelling leiden. De vegetatieverandering als gevolg van stikstofdepositie is in de orde 

grootte van decennia. De voorkeur zou vanuit ecologisch oogpunt dus gegeven worden aan het tegelijk 

uitvoeren van projecten in hetzelfde seizoen. Vanuit juridisch oogpunt is het gespreid uitvoeren echter 

gunstiger. Uitvoering achtereenvolgend of met een tussentijd van 5-7 jaar is ecologisch of juridisch 

onderling niet onderscheidend.  

 

Kweldervegetatie 

Kweldervegetatie (H1330) is in mindere mate gevoelig voor stikstof, met een kritische depositie waarde van 

1571 mol N/ha/jaar. Dit komt omdat deze van nature voorkomt op een meer voedselrijke bodem. Echter 

geldt ook hier dat de huidige achtergronddepositie de kritische depositiewaarde reeds overschrijdt. Het 

spreiden van activiteiten zou de kans op een verandering van de vegetatiesamenstelling vergroten. Hierbij 

wordt dus vanuit ecologisch oogpunt enige voorkeur gegeven aan kortstondige overbelasting in 1 seizoen. 

Vanuit juridisch oogpunt is het gespreid uitvoeren over meerdere jaren echter gunstiger. Uitvoering 

achtereenvolgend of met een tussentijd van 5-7 jaar is onderling niet onderscheidend.  

 

 

5 BEOORDELING EN CONCLUSIE 

 

Effecten van de fasering van aanlegwerkzaamheden 

In onderstaande tabel is de rangorde aangegeven van de effecten van de verschillende fasering van de 

aanlegwerkzaamheden in de tijd voor de verschillende soort-effectcombinaties. Hieruit blijkt dat: 

- de aanleg met een tussenperiode van 5-7 jaar het meest gunstig is voor vernietiging; 

- voor vertroebeling en verstoring is gelijktijdige aanleg het meest gunstig; 

- voor stikstof is gespreide uitvoering met een tussenpauze van 5-7 jaar eveneens het meest gunstig 

vanuit juridisch oogpunt.  

 

Dit resulteert er in, dat overall de uitvoering met een tussenperiode van 5-7 het meest gunstig is.  

 

In het kader van significantie zijn de effecten van vernietiging van de bodemfauna, verstoring van steltlopers 

en stikstofdepositie op duinvegetatie het meest kritisch gezien de ongunstige staat van instandhouding. In 

dit kader is de uitvoering met een tussenperiode van 5-7 jaar het meest gunstig en achtereenvolgende 

uitvoering het minst gunstig.  

 

Deze effecten in de voorgaande analyse hebben met name betrekking op de combinatie van de AC kabel 

van TNW met een of meerdere DC kabels. Voor combinatie van een AC kabel met een waterstofleiding zal 

gezien de minimale afstand van 1.000 m de overlap in de effectgebied van vertroebeling minder groot zijn 

dan bij een combinatie met een of meerder DC kabels. Het gevolg hiervan is dat bij uitvoering op hetzelfde 

moment de gunstige effecten van de overlap in het kader van vertroebeling minder groot zullen zijn. Voor 

verstoring zal er in het geheel geen overlap zijn en zullen de effecten juist het minst gunstig zijn, aangezien 

dit de uitwijkmogelijkheden van vogels beperkt.  
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Tabel 5.1 Samenvatting relatieve rangorde effecten per alternatief van kleinst ecologisch effect (1) naar grootst (3). a = gelijktijdig,  

                b = achtereenvolgend, c = met tussenperiode van 5-7 jaar. * effecten met grootste kans op significantie. ( ) = afwijkende  

                effecten van de combinatie met de aanleg van een waterstofleiding.  
 

Soortengroep / effect a b c 

Bodemfauna    

- vernietiging* 3 2 1 

- vertroebeling 1 3 2 

Kweldervegetatie    

- vernietiging 3 2 1 

- stikstof* 3 2 1 

zeegras     

- vernietiging* 3 2 1 

- vertroebeling 1 3 2 

duinvegetatie    

- stikstof* 3 2 1 

steltlopers    

- verstoring* 1 (3) 3 (2) 2 (1) 

zeehonden    

- verstoring 1 (3) 3 (2) 2 (1) 

 

 

Effecten van combinaties van kabels/leidingen 

- de combinatie van een AC kabel met een DC kabel leidt bij gelijktijdige aanleg tot minder effecten voor 

vertroebeling en verstoring dan de afzonderlijke aanleg bij een afstand van minder dan 200 m. Bij de 

combinatie met 2 DC kabels is dit effect nog gunstiger. De combinatie met een waterstofleiding leidt 

alleen tot beperkt kleinere effecten voor vertroebeling gezien de minimale afstand van 1000 m; 

- indien gelijktijdige aanleg niet mogelijk is, dat is er geen sprake van minder effecten dan bij afzonderlijke 

aanleg. Aangezien de effecten deels betrekking hebben op hetzelfde effectoppervlak zullen de effecten 

elkaar juist versterken dan wel herstel in de weg staan, indien de werkzaamheden na elkaar worden 

uitgevoerd. Spreiding van de aanleg in de tijd is dan nodig om de versterking van deze effecten te 

voorkomen; 

- indien de gelijktijdige aanleg van kabels in een corridor niet mogelijk is, dan aanleg in een corridor alleen 

gunstiger dan afzonderlijke aanleg, indien het gaat om een locatie die vanuit natuur het minst waardevol 

is en er voldoende ruimte is voor de combinatie van kabels/leidingen binnen dit gebied. Gezien de sterke 

variatie aan natuurwaarden in de Waddenzee is deze ruimte in het algemeen beperkt. Voor de aanleg 

van de kabels van TNW is in dit kader bij verschillende alternatieven de zoekruimte voor 1 kabel al 

ingeperkt om de effecten te verminderen bijvoorbeeld om de doorsnijding van zeegrasvelden te 

voorkomen/te verminderen. Bij alternatief Eemshaven oost, waar sprake is van een soort van corridor van 

de TNW kabel met de NorNed en Cobrakabel, leidt de tracering er toe dat de TNW kabel alsnog door 

waardevol gebied gaat, namelijk door droogvallende platen. De mogelijke voordelen van een corridor 

zijn dus zeer locatie-afhankelijk; 

- de ligging van een waterstofleiding is dermate ver verwijderd van de wisselstroomkabels dat er in veel 

mindere mate sprake is van overlap van de beïnvloedingszones. Het criterium gelijktijdigheid heeft bij 

een waterstofleiding in combinatie met een verbinding voor TNW daarom beperkte ecologische 

meerwaarde.  
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1 INLEIDING 

 

In het concept regioadvies voor het project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden (TNW) 

verzoekt de regio om de (on)mogelijkheden van een kabelcorridor in de Waddenzee te onderzoeken. In dat 

kader heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een joint fact finding opgestart. Als onderdeel 

van deze joint fact finding is een quickscan ecologie uitgevoerd. Op 3 september 2020 zijn de uitkomsten 

van de quickscan ecologie gepresenteerd aan de betrokkenen bij de joint fact finding. Deze partijen hadden 

tot 8 september om hun reactie op de presentatie en bijbehorende notitie te geven. Dit document bevat een 

samenvatting van deze commentaren en de volledige reacties (in de bijlage). Voorafgaand aan het 

commentaar is een korte samenvatting van de notitie quickscan ecologie gegeven.  
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1.1 Samenvatting quickscan ecologie  

 

Deze notitie beschrijft een quickscan van de ecologische effecten bij aanleg van één of twee extra 

kabelverbindingen en bij aanleg van een buisleiding parallel aan TNW. Hierbij wordt uitgegaan van een 

corridor ter hoogte van voorgenomen Voorkeursalternatief Eemshaven west. De quickscan ecologie gaat uit 

van 3 scenario’s met ieder 3 aanlegvarianten (tabel 1.1).  

 

De 3 aanleg varianten zijn; opeenvolgende aanleg (gelijktijdige aanleg blijkt praktisch onhaalbaar), 

gefaseerde aanleg (1 jaar na elkaar) of gespreide aanleg, waarbij de volgende kabel 5-7 jaar later wordt 

aangelegd. Deze tussenposes zijn geen vaste waarden, maar zijn hier aangenomen om tot een concreet 

scenario te komen. Deze scenario’s zijn vervolgens geanalyseerd.  

 

 

Tabel 1.1 Vertaling van scenario’s naar varianten die in de quickscan worden onderzocht 
 

Scenario Uitgangspunt Gelijktijdige aanleg 

TNW en andere 

verbinding  

Achtereenvolgende aanleg 

TNW en andere 

verbindingen 

Aanleg TNW met 

andere verbinding 

na 5 - 7 jaar 

scenario 2.1 

 

2AC kabels 700MW + 

gelijkstroom voor 2GW (2 DC 

kabels, gebundeld aangelegd) 

variant 2.1a variant 2.1b variant 2.1c 

scenario 2.2 

 

2AC kabels 700MW + 

gelijkstroom voor 4GW (4 DC 

kabels, 2x 2 gebundeld 

aangelegd) 

variant 2.2a variant 2.2b variant 2.2c 

scenario 3 2AC kabels 700MW 

wisselstroom + 

waterstofleiding (capaciteit 

20GW) 

variant 3a variant 3b variant 3c 

 

 

Doel van de quickscan was om in beeld te brengen of het toepassen van een kabelcorridor mogelijkerwijs 

ecologisch gezien gunstiger zou zijn dan separate aanleg. Hiervoor is een analyse op hoofdlijnen uitgevoerd. 

De ecologische gevolgen van de verschillende varianten zijn op een hoog abstractie niveau geanalyseerd. 

Hierbij zijn effectoppervlak, effectduur en sterkte van effecten als kernparameters gebruikt. Geconcludeerd is 

dat enkel wanneer er sprake is van overlap in effectoppervlak en overlap in effectduur, ecologische 

verschillen tussen de varianten optreden. Vervolgens is de vraag wat de sterkte is van (cumulatieve) effecten 

en hoe gevoelig de soort is. In de notitie is een eerste aanzet gedaan om een dergelijke analyse te doen en 

volgordelijkheid van de varianten te bepalen (tabel 1.1).  

 

 

Tabel 1.1 Samenvatting relatieve rangorde effecten per alternatief van kleinst ecologisch effect (1) naar grootst (3). a = gelijktijdig,  

                b = achtereenvolgend, c = met tussenperiode van 5-7 jaar. * effecten met grootste kans op significantie. () = afwijkende  

                effecten van de combinatie met de aanleg van een waterstofleiding  
 

Soortengroep/ effect a b c 

Bodemfauna    

- vernietiging* 3 2 1 

- vertroebeling 1 3 2 

Kweldervegetatie    

- vernietiging 3 2 1 

- stikstof* 3 2 1 
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Soortengroep/ effect a b c 

zeegras     

- vernietiging* 3 2 1 

- vertroebeling 1 3 2 

duinvegetatie    

- stikstof* 3 2 1 

steltlopers    

- verstoring* 1 (3) 3 (2) 2 (1) 

zeehonden    

- verstoring 1 (3) 3 (2) 2 (1) 

 

 

Uit deze analyse op hoofdlijnen blijkt dat een aanleg met een langere tussenpose (bijvoorbeeld 5-7 jaar) 

ecologische gezien gunstiger is. Het is mogelijk dat aan de hand van diepere analyse, deze conclusie onjuist 

blijkt te zijn voor enkele soorten/habitattypen. Tijdens het presenteren van de resultaten hebben 

verschillende overheden en belangenverenigingen deze conclusie bediscuteerd (zie ook bijlage). Daarnaast is 

het zo dat zeer kwetsbare soorten/habitattypen vaak een verhoogde bescherming status kennen. In deze 

notitie is nog geen rekening gehouden met de gevoeligheid van soorten en met de status van 

instandhouding. Deze aspecten moeten in meer detail worden onderzocht op het moment dat de 

geografische ligging van een corridor bekend is. De quickscan geeft hiermee dus vooral een aanzet tot een 

mogelijke methode voor de ecologische analyse.  

 

 

1.2 Ontvangen feedback 

 

Van de volgende partijen is feedback ontvangen. 

 

 

Tabel 1.2 Overzicht van de ontvangen feedback.  
 

Ondergetekende Organisatie Feedback vorm Datum 

Lies van Niewerburgh Rijkswaterstaat e-mail en word 7 en 8 september 2020 

Allix Brenninkmeijer Provincie Groningen twee e-mails 7 en 8 september 2020 

Anoesjka Volkerts Staatsbosbeheer geen inhoudelijke reactie ontvangen binnen de deadline 

Erik de Waal Natuur en Milieu Federatie 

Groningen  

twee e-mails 7 en 9 september 2020 

Esme Gerbens Waddenvereniging e-mail 7 september 2020 

 

 

Staatbosbeheer heeft aangegeven opzoek te gaan naar capaciteit voor het uitwerken van een reactie. Deze 

reactie is echter tot op heden niet ontvangen. De Waddenvereniging geeft aan zich aan te sluiten bij het 

commentaar van de Natuur en Milieu Federatie Groningen. Rijkswaterstaat sluit zich aan bij de commentaren 

van provincie Groningen en heeft hier haar eigen feedback aan toegevoegd.  
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2 COMMENTAAR  

 

Het commentaar van de verschillende partijen is verzameld. Hierbij was sprake van een zekere overlap. De 

belangrijkste opmerkingen die meervoudig terugkwamen kunnen worden gevat in vijf hoofdpunten: 

1 onterechte vergelijking van soorten en habitattypen (appels met peren); 

2 hersteltijden van soorten en habitattypen niet correct opgenomen;  

3 geen onderscheid gemaakt tussen de scenario’s; 

4 mossels en zeegras te algemeen opgenomen, en; 

5 behoefte aan meer details (mitigatie).  

 

 

2.1 Vergelijking van soorten en habitattypen 

 

Zowel provincie Groningen als Natuur en Milieu Federatie Groningen geven aan dat het vergelijken van 

ecologische effecten als het vergelijken van appels met peren is. Zo zouden bepaalde soorten gevoeliger zijn 

dan andere. Ook geldt dat kritieke soorten in zekere mate een showstopper zouden kunnen vormen. 

Dergelijke knelpunten zouden onvoldoende naar voren komen in de notitie. Ook de numerieke 

rangordening zou de illusie wekken dat soorten en habitattypen één op één te vergelijken zijn.  

 

 

2.2 Hersteltijden 

 

Er is geen consensus over de hersteltijden van de verschillende soorten en habitattypen. In de ontvangen 

feedback wordt aangegeven dat met name het herstel van bodemfauna van de Waddenzee niet uniform 5 

jaar zou zijn. In hoogdynamische gebieden en diepe geulen zouden een sneller herstel kennen (1-3 jaar), 

maar minder dynamische gebieden herstellen langzamer, aldus Natuur en Milieu Federatie Groningen en 

Rijkswaterstaat. Deze nuances zijn niet opgenomen in de notitie. Daarnaast is de hersteltijd van mosselen en 

zeegras te weinig belicht (zie paragraaf 2.4).  

 

 

2.3 Onderscheid in scenario’s  

 

In de notitie is ervoor gekozen de verschillende scenario’s niet apart te behandelen. Met name de Natuur en 

Milieu Federatie Groningen en Rijkswaterstaat geven aan dat hier behoefte aan was. De aanlegmethodiek 

van de verschillende kabel/buizen zouden ecologische andere gevolgen hebben. In de notitie wordt slechts 

beperkt aangegeven dat dit gevolgen kan hebben voor de beoordeling van de verschillende varianten (zie 

tabel 1.2). De partijen hadden graag gezien dat dit beter was uitgelicht in de notitie.  

 

 

2.4 Mosselen en zeegras 

 

Er is onvoldoende aandacht voor de kritieke zeegrasvelden en mosselbanken. Voor beide geldt een 

uitbreidingsdoelstelling, waardoor bescherming van deze soorten van groot belang is. Eventuele additionele 

effecten zouden direct tot een onvergunbaar project kunnen leiden, aldus Provincie Groningen. Alle partijen 

geven in hun feedback aan dat mosselen en zeegras explicieter en apart behandeld hadden moeten worden. 

Rijkswaterstaat had ook graag een onderscheid tussen litoraal en sublitoraal zeegras gezien. Daarbij komt 

dat partijen vinden dat hierbij een incorrecte hersteltijd zou zijn gehanteerd voor zowel mosselbedden als 

zeegrasvelden. Gezien het belang van deze soorten is volgens de lezers onvoldoende aandacht aan deze 

soorten besteed. 
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2.5 Details 

 

Over het algemeen geven de lezers aan dat de notitie details en nuances laat zien. Een aantal van deze 

punten zijn hierboven reeds behandeld. Zowel de Provincie Groningen als Rijkswaterstaat geven daarbij nog 

aan dat ze graag hadden gezien dat mitigatiemogelijkheden nader waren opgenomen. Ook wenste Provincie 

Groningen een beter overzicht van de huidige natuurwaarde van de Waddenzee. Rijkswaterstaat geeft aan 

details te missen omtrent territoriale soorten, de gevolgen van verschillende sedimenten voor vertroebeling 

en cumulatie effecten.  

 

 

2.6 Conclusie 

 

Uit de feedback kan worden geconcludeerd dat de lezers het niet eens zijn met de conclusie dat gespreide 

aanleg het meest gunstig zou zijn (variant c) of dat dat in ieder geval uit het rapport niet blijkt. Ze geven aan 

dat het mogelijk is dat wanneer de aanpassingen zoals hierboven beschreven worden overgenomen, de 

conclusie anders zou kunnen zijn. Provincie Groningen en de Natuur en Milieu Federatie Groningen komen 

ook met hun eigen conclusies, waaruit zou blijken dat gelijktijdige aanleg het meest gunstig zou zijn.  

 

De notitie toont aan dat de aanlegvarianten op een aantal vlakken onderscheidend kunnen zijn. Hoewel de 

conclusie dat gespreide aanleg het beste zou zijn in twijfel wordt getrokken door de lezers, is het van belang 

dat deze niet wegnemen dat aanlegvarianten onderscheidend zouden kunnen zijn. Nader onderzoek zou 

moeten aantonen welke van deze varianten ecologisch het meest gunstig is. Hiervoor is een grondige 

analyse nodig, zoals een passende beoordeling, aldus provincie Groningen. De huidige quickscan schiet te 

kort in een eerste beoordeling over het invullen van de kabelcorridor, aldus Natuur en Milieu Federatie 

Groningen. Naar voren is gekomen dat de invulling van de kabelcorridor (in tijd en ruimte) ecologische 

verschillen met zich meebrengen. Nader onderzoek moet aantonen welke van deze ecologisch het meest 

gunstig is.  
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BIJLAGE: COMMENTAAR RIJKSWATERSTAAT - LIES VAN NIEUWERBURGH 

 

Hallo, 

  

Ik kan me zeker in deze redenering vinden en dit zijn ook de punten die ik heb proberen weergeven in de 

reactie van RWS. 

  

Ik denk ook dat er een duidelijk verschil moet zijn tussen laag en hoogdynamische gebieden en dat 

hersteltijden heel erg verschillen afhankelijk van de dynamiek ter plaatse. We hebben een literatuurreview 

laten uitvoeren over effecten van bodemberoering (in afronding) en ook daaruit blijkt dat 

levensgemeenschappen van hoogdynamische gebeden veel meer bestand zijn tegen verstoring dan 

levensgemeenschappen van laagdynamische gebieden. De hersteltijd is zeker meer dan 5 jaar dus die 

algemene aanname in de quickscan is niet correct. 

  

Het verstoren van zeegrasvelden is niet aanvaardbaar. Herstel van mosselbanken is denk ik moeilijker dan jij 

schetst Allix. Dus minimale verstoring van deze twee natuurwaarden (mosselbanken en zeegrasvelden) zou 

een randvoorwaarde moeten zijn. 

  

Groet, 

  

Lies 

  

 

Notitie JFF 

kabelcorridor v2LvN AvdH.docx
 

 



 

 Witteveen+Bos | 122316/20-014.412 | Bijlage II | Definitief 

II  

 

 

 

 

BIJLAGE: COMMENTAAR PROVINCIE GRONINGEN - ALLIX BRENNINKMEIJER (8 

SEPTEMBER)  

 

Hoi Anne en Lies, 

 

Nou ja, het is niet goed mogelijk om een fatsoenlijk oordeel te vellen aan de hand van dit soort staatjes 

waarin je appels en peren ongewogen bij elkaar optelt. Je moet elke appel en peer eerst wegen. De ene 

natuurwaarde weegt veel zwaarder dan de ander als je gaat toetsen in een Passende Beoordeling (PB). 

Daarom wil ik alvast in de (daaraan vooraf gaande) quick scan weten bij welke natuurwaarden show stopper 

problemen verwacht kunnen worden. En je moet mitigatie bij deze beoordeling meenemen. 

 

Het meest tricky in het gebied zijn vooral de mosselbanken en zeegrasvelden, al zijn dat geen directe 

kwalificerende waarden. Het gaat slecht met beide en voor beide geldt een herstelopgave. Voor 

mosselbanken kun je volgens mij wel mitigeren (door ze weg te vissen en elders al dan niet tijdelijk neer te 

leggen). Volgens de tekst in het rapport maakt het al dan niet spreiden in de tijd voor mosselen weinig uit. 

Dan moet je ook bij alle een 1 zetten.  

Herstel is vooral voor zeegras heel lastig. Dus zeegrasvelden vernietigen is feitelijk een no go/show stopper. 

Vertroebeling is voor zeegras weinig relevant maar is toch in de tabel opgenomen. Dat zou dan 3x een 0 

moeten hebben ipv 1 2 3. Ik kan in het rapport geen goede argumenten vinden voor een voorkeur voor een 

tussenpose van 5-7 jaar. Volgens mij niet zoveel uit of je dit wel of niet spreidt in de tijd. Daarom heeft het 

mijn voorkeur om het in 1x te doen en niet met een tussenpose van 5-7 jaar. 

 

Kweldervegetatie kan snel weer terugkeren nadat het is vernietigd/verwijderd. Dat moet je dan wel op de 

juiste manier aanpakken. Maar dit probleem is met mitigatie prima op te lossen en is dus geen show 

stopper. Stikstof is niet relevant voor kwelders. Dit moet je in 1x doen en niet telkens opnieuw vergraven. 

Dan moet het 2x herstellen. 

 

Duinvegetatie is wel stikstofgevoelig, dus daarvoor is mitigatie nodig. Ook duinvegetatie kan weer 

regenereren na te zijn vergraven, als je dat op de juiste manier aanpakt. Dus geen show stopper. Ook dit 

moet je in 1x doen en niet telkens opnieuw vergraven. Dan moet het 2x herstellen. 

 

Zeehonden wennen snel aan verstoring, ook al staat in elke ontheffing dat je 1200 m afstand moet houden. 

De kans is groot dat er een paar nieuwsgierig zelfs naar het werk toe komen zwemmen om te kijken wat er 

allemaal gebeurt en en passant een visje te verschalken die is weggevlucht voor het werk. Andere zeehonden 

zullen wegzwemmen, maar hun actieradius is zeer groot en er is plek en vis genoeg voor de huidige 

(gewone en grijze) zeehondenpopulaties in de rest van de Waddenzee en Noordzeekustzone. Beide 

populaties kunnen wel tegen een stootje. Alleen in de jongenperiode (gewone in de zomer, grijze in de 

winter) moet je oppassen op de locaties waar de babies vertoeven. Dus je moet checken of die locaties in of 

rond de verschillende plangebieden liggen. Maar ik verwacht hier geen show stopper. Wel mogelijke 

zienswijzen van zeehondenliefhebbers. Voor verstoring geldt ook dat 1x beter is dan meerdere keren. 

 

Verstoring van vogels moeten ze eerst wat verder uitzoeken. Dit is nu veel te globaal. Je moet eerst weten 

welke vogels er rusten en foerageren in welke aantallen in het gebied. Dan pas kun je iets zinnigs zeggen 

over hoe erg een verstoring is. En dat kan wel een belangrijk punt zijn in de Passende Beoordeling. Ook hier 

geldt dat 1x verstoring beter is dan meerdere keren. 
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Dus als ik het rijtje zo afga, dan komt alles in 1x aanleggen als beste uit de bus. 

 

@Lies, kun jij je ook vinden in deze redenatie? 

 

Groet Allix 

 

 
 

 

Soortengroep / 

effect 

gelijk Na 

elkaar 

5-7 jr 

tussenperiode 

Bodemfauna    

- vernietiging* 3 2 1 

- vertroebeling 1 3 2 

Kweldervegetatie    

-vernietiging 3 2 1 

- stikstof* 3 2 1 

zeegras     

-vernietiging* 3 2 1 

- vertroebeling 1 3 2 

duinvegetatie    

- stikstof* 3 2 1 

steltlopers    

- verstoring* 1 (3) 3 (2) 2 (1) 

zeehonden    

- verstoring 1 (3) 3 (2) 2 (1) 
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BIJLAGE: COMMENTAAR PROVINCIE GRONINGEN - ALLIX BRENNINKMEIJER (3 

SEPTEMBER)  

 

Hoi Anne, 

  

Ik had je mijn commentaar al eerder opgestuurd. 

Mijn aanvullende commentaar, mede n.a.v. de meeting van vanochtend heb ik vanmiddag aan enkele 

provincie-collega's gestuurd ter aanvulling. 

Maar voor het geval zij de boel niet voor a.s. dinsdag (dit is natuurlijk vrij krap, maar zo hou je de vaart er wel 

in) naar je terugsturen, stuur ik je het hierbij alvast toe voor in de appendix. 

  

Ik heb de volgende opmerkingen tav de quick scan. 

- Het is wel heel erg op hoofdlijnen. Ik mis wat meer detailniveau, zoals hoeveel ha wadbodem 

omgeploegd gaat worden en welke soorten steltlopers en andere vogels verstoord gaan worden 

(scholeksters, wulpen, eiders, bergeenden). Ik mis een up-to-date kaart waarin alle belangrijke 

natuurwaarden zijn aangegeven. Dan weet je meteen waar je over praat bij elke variant en elk tracé. 

- Stikstof is geen relevant issue voor de Waddenzee, wel voor Schier en Borkum. 

- De verstoring van zeehonden is minder relevant. Daar gaat het hartstikke goed mee (tot de 

volgende virus-uitbraak). 

- De verstoring van vogels is een groter probleem, maar daar valt met de aanleg van een mosselbank 

deels mee te mitigeren. En je kunt wellicht een beetje spelen met de agenda van uitvoering, maar 

die speling zal marginaal zijn. 

- Er is niet uitgerekend hoeveel ha van welk habitattype vernietigd of ernstig verstoord wordt. Maar 

dat is wel behoorlijk veel. Ik ben vooral geschrokken van de enorme bodemvernietiging voor de 

aanleg van de waterstofbuis (blz 7 van de quick scan). Daarvoor moeten ze een strook van 3.000 X 

125 m uitbaggeren: 37,5 ha. En dat op het laagdynamische deel, dat veel meer verschillende 

soorten herbergt en veel langzamer herstelt dan een wat soortenarmer hoogdynamisch ecotoop. Ik 

zou dit voorleggen aan de morfologen van RWS. Want ik ben benieuwd of ze dit goed gaan 

keuren, met o.a. de voortdurende problematiek van de doorsneden Boontjes-drempel bij Harlingen 

en de jachthavendrempel bij Ameland in het achterhoofd. 

  

Bij de aanleg van de leidingen dient de natuur zoveel mogelijk ontzien te worden. De effecten dienen zoveel 

mogelijk verzacht te worden. 

Daarbij is het van belang om straks bij de mer/PB zo actueel mogelijke verspreidingskaarten te gebruiken 

van de mossel-, kokkel- en zeegrasvelden en deze velden zoveel mogelijk te vermijden. 

Er dient dan rekening gehouden te worden met een royale mitigatie, want je verslechtert in alle varianten de 

toch al precaire situatie van schelpdieren, zeegras en wadvogels. 

  

Als mitigatie zouden ze de aanwezige mosselen en kokkels op het af te graven of uit te baggeren tracé weg 

kunnen laten vissen door een mosselvisser en dat op een geschikte plek in de buurt neer kunnen leggen. Zo 

hebben de mosselvissers dat ook gedaan in 1985 onder Schiermonnikoog. De scholeksters, wulpen en 

scholeksteronderzoekers hebben jaren plezier gehad van die mosselbank. Totdat de vissers de bank begin 

90 weer wegvisten. Maar de mosselbank werkte toen prima. Je moet wel onderscheid maken tussen 

sublitorale en litorale mosselbanken. Sublitorale mosselen overleven slecht als je ze op droogvallend wad 
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legt. Dus uitgebaggerde sublitorale mosselen kun je beter op een sublitorale mosselbank uitstrooien. Dat is 

dan weer een mitigerende maatregel voor eiders, die voornamelijk kleine sublitorale mosselen eten.  

  

Moeilijker is de mitigatie voor zeegras. Dus mijdt bij de aanleg de zeegrasvelden. Dan hoef je niet te 

mitigeren. Vernietiging door zowel vergraving als door vertroebeling behoort echter tot de risico's van de 

aanleg. En eenmaal verdwenen komt zeegras niet zomaar terug. Dat kan vele jaren duren, if ever. De 

afgelopen 30-40 jaar zijn vele vergeefse pogingen ondernomen om zeegras weer terug te krijgen in de 

Waddenzee. Maar recentelijk zijn de aanplanten-met-de-spuit-proeven van de RUG en de Fieldwork 

Company positief uitgevallen, al is nog onduidelijk waarom bij deze methode het aangeplante zeegras 

ineens zo goed aanslaat. Als mitigatie kunnen we in elk geval door gaan borduren op deze beloftevolle 

methode en aangeven dat ze op gunstige plekken extra areaal aan zeegras moeten aanplanten. 

  

Groet Allix 
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BIJLAGE: COMMENTAAR STAATSBOSBEHEER - ANOESJKA VOLKERTS 

 

Dank voor je reactie. Ben intern op zoek naar capaciteit hiervoor. Er zijn wat mogelijkheden jn beeld Dat lukt 

niet vanuit de provinciale eenheden. Maar jij laat zien hoe nodig het is.  
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BIJLAGE: COMMENTAAR NATUUR EN MILIEU FEDERATIE GRONINGEN - ERIK DE 

WAAL (7 SEPTEMBER) 

 

Beste Anne Melchers, 

 

Hartelijk dank voor de gelegenheid om te reageren op de quick scan.  

 

Het spijt ons (Geertjan Smits en ik) te moeten opmerken dat met dit rapportje van ‘joint fact finding’ wat ons 

betreft helaas geen sprake is. De quick scan werkt sterk de indruk dat niet met feiten, maar met 

gelegenheidsargumenten naar een bepaalde conclusie toe wordt geredeneerd. Er wordt gewerkt met 

aannames die niet worden onderbouwd. Er worden appels en peren vergeleken. Die appels en peren worden 

vervolgens de ene keer langs een ecologische meetlat gelegd, de andere keer langs een juridische. En er 

wordt gewerkt met ‘feiten’ die niet kloppen. Wij zijn dan ook van oordeel dat deze quick scan geen rol zou 

mogen spelen bij de verdere besluitvorming. 

 

De quick scan stelt: ‘Voor de hersteltijd van bodemfauna wordt over het algemeen uitgegaan van een 

hersteltijd van gemiddeld 5 jaar (Rozemeijer 2009, Rozemeijer et al., 2013).’ 

Rozemeijer 2009 zegt echter over de Waddenzee dat herstel van de bodemfauna in de meest dynamische 

delen (de geulen in de zeegaten) binnen 1 tot 3 jaar plaats vindt, maar op minder dynamische droogvallende 

platen was het bodemleven zelfs na 16 jaar niet hersteld. En we weten inmiddels uit de praktijk hoe 

moeizaam het herstel van klein en groot zeegras verloopt: ruim 90 jaar geleden uit de Waddenzee 

verdwenen, nu, na 30 jaar onderzoek en praktijkproeven, de eerste bemoedigende resultaten. 

 

De quick scan concludeert: ‘Omdat de duur van de maximale effecten zwaarder wegen dan een beperkt 

langere duur van de totale effecten, wordt deze wijze van uitvoering gunstiger beoordeeld dan bij gelijktijdige 

uitvoering.’ Dit is geen conclusie, maar een niet onderbouwde aanname die wij niet onderschrijven. Daar bij 

komt: als de quick scan was uit gegaan van een meer reële hersteltijd (voor de minder dynamische gebieden 

ten minste 20 jaar), dan was deze conclusie niet getrokken. 

 

Voor vernietiging (aangetaste oppervlakte), vertroebeling (mate van bodemberoering, baggerstort), 

verstoring (vooral geluid boven en onder water, ook licht, trillingen) maar ook voor de tijd die de verstoring 

duurt, is het van groot belang welke techniek wordt toegepast. In dit rapport wordt ervan uit gegaan dat 

twee technieken kunnen worden ingezet: trenchen (inploegen van kabels) of baggeren. Het rapport meldt 

dat de 2 AC-kabels grotendeels middels trenchen kunnen worden aangebracht (vernietigde strook 2 x 12 m 

breed), maar dat  

bij een DC kabel is er sprake van bodemvernietiging over een strook van circa 125 m breed en bij een 

waterstofbuisleiding is 50 m breed voldoende. Deze verschillen worden niet verklaard. Ook wordt niet 

duidelijk welke invloed deze verschillen hebben in de beoordeling. 

 

Enige conclusies kunnen we wel trekken: 

1. Geen kabel of buis aanleggen is ecologisch het meest gunstig. 

2. Nu één waterstofleiding (capaciteit 20GW) aanleggen is vermoedelijk de goedkoopste en meest 

toekomstbestendige oplossing, waarbij de ecologische schade waarschijnlijk kleiner is dan bij de andere in 

de quick scan genoemde oplossingen. Probleem: de waterstof techniek is nog in ontwikkeling. 
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3. Nu één 3 x 2 GW DC gelijkstroomverbinding met stekkerdoos-concept vanuit de Noordzee aanleggen is in 

ieder geval gunstiger wat betreft verstoring en vertroebeling (slechts éénmalig).  

  

Er valt in detail nog veel meer over deze quick scan te zeggen, maar dat lijkt ons niet zinvol. Dit rapportje 

hoort niet bij de stukken gevoegd te worden en hoort niet bij de besluitvorming te worden betrokken.  

 

 

Ik hoor graag van je hoe dit verder gaat. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

  

Erik de Waal 

Beleidsmedewerker Groene Ruimte 
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BIJLAGE: COMMENTAAR NATUUR EN MILIEU FEDERATIE GRONINGEN - ERIK DE 

WAAL (7 SEPTEMBER) 

 

Hoi Esme, 

 

Obstakels in het kort: 

- Eemshaven Oost is de duurste oplossing. De minister zal alleen bereid zijn voor deze oplossing te 

kiezen als uit een ADC-toets blijkt dat dit veruit het minst schadelijke alternatief is en de rechter 

andere oplossingen verbiedt. 

- Er moet onderhandeld worden met de eigenaren van de kabels en leidingen die al in het gebied 

liggen, omdat de in IMO-verband afgesproken afstanden niet kunnen worden gehaald. 

- Er moet met Duitsland worden gesproken omdat de nieuwe verbinding te dicht bij de 

grens/omstreden gebied komt. 

- Er moet met Duitsland en Denemarken gesproken worden omdat de kabel deels door 

referentiegebied onder Rottumeroog / Rottumerplaat moet komen (internationale afspraken). (Zet 

dit de deur op een kier voor verdere schending van het referentiegebied?) 

- Op de Noordzee gaat de kabel door de Borkumse Stenen: ecologisch meest waardevolle gebied. 

Ook wordt het meer dan 70 ha grote schelpkokerworm-gebied doorsneden. 

- Op de Noordzee moet de kabel onder reeds aanwezige kabels door getrokken worden: een 

technisch hoogstandje in zee, duur bovendien. 

- In WO2 hadden geallieerde bommenwerpers de gewoonte om niet-afgeworpen bommen op de 

terugweg in zee te gooien. Borkum-Rottumeroog lag op de route: juist in dit gebied liggen veel 

niet-ontplofte bommen (ook verhoogde kans op mijnen). 

- Werken in zeegat van de Eems is wat lastiger: meer stroming.  

 

Ik ben het helemaal met je eens dat hier de verbinding zou moeten komen, maar ik vrees dat de minister dat 

anders ziet. Ik zie het huidige ‘onderzoekje’ naar een ‘toekomstvaste’ oplossing ook in dat kader: bij 

Eemshaven-Oost is er nog hooguit ruimte voor één kabel. Als we een toekomstvaste oplossing willen zou er 

(in de visie van de minister) een corridor moetne komen waar nu al zeker gesteld wordt dat er in de 

toekomst meer kabels / leidingen kunnen komen. Zo wordt Eemshaven-West dan verkocht. Maar de minister 

wil niet zo ver gaan dat er nu al wordt geïnvesteerd in de toekomst: er wordt nu één kabel voor één 

windpark gelegd. De quick-scan heeft tot doel dat idee te verkopen, meer niet. 

 

Hoe verder?  

 

Met vriendelijke groet, 

  

  

Erik de Waal 
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BIJLAGE: COMMENTAAR WADDENVERENIGING - ESME GERBENS 
 

Hallo Anne Melchers, 

 

Zoals ik tijdens ons laatste gesprek heb aangegeven ziet de Waddenvereniging de Eemshaven-oost route als 

enige nog enigszins haalbare optie. Wij zien er meer in om gezamenlijk te kijken naar wat er nodig is om 

deze route mogelijk te maken, ipv te kijken naar de opties voor de Eemshaven-west route. Gezien het feit 

dat zowel de regio, de natuurorganisaties en LTO hun voorkeur uit hebben gesproken voor de Eemshaven-

oost route lijkt het de moeite waard om te kijken of de obstakels voor deze route kunnen worden 

weggenomen, of zodanig ingepast dat dit een voor alle betrokkenen acceptabele keuze wordt. 

 

Wat betreft de opmerkingen van Erik en Geertjan. Daar sluit de Waddenvereniging zich geheel bij aan. 

 

Met vriendelijke groet, 

Esme Gerbens 
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Aanleiding 

In het concept regioadvies voor het project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden (NOZ TNW) 

heeft de regio verzocht om de (on)mogelijkheden van een kabelcorridor in de Waddenzee te onderzoeken. 

De verwachting is namelijk dat als kabels en/of leidingen in een corridor worden gelegd, er minder 

ecologische effecten zullen optreden, zeker als deze tegelijktijdig worden aangelegd. In dat kader heeft het 

ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een ‘joint fact finding’ opgestart.  

 

Witteveen+Bos en Sweco hebben in dit kader op verzoek van het ministerie van EZK een ecologische analyse 

uitgevoerd van het aanleggen van een kabelcorridor op basis van een verkennend onderzoek. In deze 

analyse zijn de ecologische effecten van een aantal configuraties van kabels en leidingen binnen een van 

tevoren vastgestelde kabelcorridor onderzocht. Onderzocht is welke effecten kunnen optreden in tijd en 

ruimte en is een globale inschatting gemaakt van de relatieve grootte van de effecten van de configuraties. 

Dit is op verzoek met een hoog abstractieniveau uitgevoerd, om snel te onderzoeken of het hoe dan ook 

mogelijk was om op korte termijn op hoofdlijnen inzicht te kunnen geven in de mogelijke voordelen van een 

kabelcorridor, dan wel of het hoe dan ook mogelijk is daar in algemene zin uitspraken over te kunnen doen. 

Omdat de conclusies sterk afhangen de uitgangspunten was het noodzakelijk om de bandbreedte van de 

variabelen in te perken. Gezien de onzekerheden in ecologisch respons betekent dit dat de uitgangspunten, 

bijvoorbeeld over de hersteltijd van bodemdieren met enige marge dienen worden te gehanteerd. In deze 

studie is gebruik gemaakt van globale gegevens over het voorkomen van soorten op basis van MER fase 1. 
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Deze analyse is dan ook nadrukkelijk geen passende beoordeling, die feitelijk nodig is om een voldoende 

inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de kabelcorridor. 

Op 3 september 2020 zijn de uitkomsten van deze ecologische analyse gepresenteerd aan de betrokken 

overheden en belangenverenigingen. In de discussie die volgde met de betrokkenen is gezamenlijk 

geconcludeerd dat het niet mogelijk is om op een snelle en betrouwbare manier (in een verkennend 

onderzoek binnen het gegeven tijdbestel en beschikbar gegevens met ruwe aannames) een conclusie te 

trekken over ecologische effecten van de onderzochte kabelcorridorvarianten waarin alle stakeholders zich 

konden vinden: over de aannames valt immers te twisten omdat deze lokale kenmerken van het gebied en 

verschillende gevoeligheid van natuurwaarden niet meenemen.  

 

Allereerst worden de uitgangspunten/randvoorwaarden van het project weergegeven: 

1. in de analyse is uitgegaan van gelijktijdig aanleggen, met overlap in tijd aanleggen en zonder overlap 

aanleggen; 

2. kabels moeten minimaal 200 m uit elkaar liggen; 

3. afhankelijk van het type kabel is er sprake van een minimale afstand; 

4. de gevoelige habitattypen zeegrasvelden en mosselbanken moeten worden ontzien; 

5. er is uitgegaan van een globale hersteltijden van habitattypen en soorten; 

6. factoren zoals optredende stromingen, bodemschuifspanning, golfhoogte, voedselbeschikbaarheid, 

ligging tov hoogwatervluchtplaatsen, uitwijkmogelijkheden, seizoen van uitvoering zijn niet in de 

analyse betrokken.  

 

De belangrijkste aspecten die hieraan ten grondslag liggen zijn samengevat in deze notitie en hieronder 

weergegeven: 

1 met een verkennend onderzoek binnen de beschikbare tijd en met de uit MER fase 1 beschikbare 

gegevens is het niet mogelijk om in algemene zin uitspraken te kunnen doen over de wenselijkheid van 

de aanleg van een kabelcorridor; 

2 effecten op soorten en habitattypen laten zich niet goed vergelijken zonder gedetailleerde ecologische 

analyse (appels worden anders met peren vergeleken); sommige soorten zijn gevoeliger, hersteltijden 

verschillen per soort en sommige soorten zouden zogenaamde showstoppers kunnen zijn. Andere juist 

niet; 

3 het is niet mogelijk om in algemene zin effecten te bepalen (op habitattypen als mossel- en 

zeegrasvelden) als de exacte locaties (met verschillende dynamiek en daarmee verschil in gevoeligheid 

van soorten) en (huidige) ecologische toestand van die habitattypen niet bekend is. Binnen een 

verkennend onderzoek is het onmogelijk om dergelijke analyses op hoog abstractie niveau toe te 

passen. Daarvoor is een gedetailleerde effectenbeoordeling nodig vergelijkbaar met een Passende 

Beoordeling. Het verschil in aannames kan op niveau van een verkennende studie leiden tot zeer 

verschillende conclusies; 

4 er is in de ecologische analyse vanuit gegaan dat de mossel- en zeegrasvelden worden ontzien, maar het 

is maar de vraag of dat in de praktijk mogelijk is binnen de beschikbare ruimte. Vanuit Natura 2000 is er 

een herstelopgaven voor zeegrasvelden en mosselbanken. Herstel van zeegrasvelden is tot op heden 

niet gelukt; 

5 hersteltijden van soorten en habitattypen kunnen niet eenduidig in een korte analyse worden 

meegenomen. Hersteltijden kunnen zeer sterk variëren van soort tot soort en van habitat tot habitat; de 

gevolgen daarvan dus ook; In dit kader is het voorkomen, van de verschillende soorten op de locaties 

van de kabeltracés doorslaggevend; 

6 duidelijk is dat kabeltracés pas goed kunnen worden beoordeeld, als in detail wordt gekeken naar de 

lokale ecologische situatie, vergelijkbaar zoals in een Passende Beoordeling gebeurt in het kader van de 

Wet natuurbescherming. In een dergelijke analyse worden ook veel meer factoren meegenomen, 

ecologische en hydrodynamische; 

7 effecten van meerdere kabels aanleggen kunnen gelijktijdig optreden en elkaar dan versterken. Sommige 

effecten kunnen ook in ruimte overlappen en dan juist voor een reductie van effecten zorgen (bij 

overlappende verstoring op het zelfde moment), maar andere effecten kunnen elkaar ook versterken 

(slib sedimentatie). Het is zonder gedegen analyse en goede afweging op basis van een beperkt aantal 

criteria niet duidelijk welke effecten het belangrijkste zijn. Bij min of meer gelijktijdige aanleg van kabels 

binnen de corridor wordt een relatief hoge impact gevolgd door een relatief kort herstel. Bij 
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opeenvolgende aanleg wordt een lager negatief effect uitgespreid over een langere periode. Om 

duidelijk te krijgen welk effect het schadelijkst is, is een gedetailleerde studie nodig. Wel lijkt er op 

voorhand een grotere kans te zijn dat bij gelijktijdige aanleg drempelwaarden (lees: significante effecten 

in relatie tot instandhoudingsdoelstellingen) eerder worden overschreden. En dus ook dat daarmee een 

grotere kans optreedt op een niet vergunbare situatie, die bij de aanleg van een enkele kabel ook al 

kritisch is. Immers, bij gelijktijdige aanleg van kabels zal de maximale impact hoger zijn dan als de aanleg 

over een langere periode wordt uitgesmeerd. Lang uitgesmeerde aanleg heeft uiteindelijk mogelijk wel 

een meer diepgaande invloed op de populatie dynamica van soorten, omdat populaties langdurig 

negatieve gevolgen van een ingreep ondervinden. 

 

Definitie kabelcorridor 

Een ander relevant aspect in relatie tot de discussie voordelen van een kabelcorridor’ heeft betrekking op de 

definitie van een ‘kabelcorridor’. Een kabelcorridor wordt gezien als een brede strook op het Wad waardoor 

meerdere kabels en/of leidingen komen te liggen op relatief nabijgelegen afstanden van elkaar. Echt 

gelijktijdig op hetzelfde moment aanleggen van kabels of leidingen binnen een dergelijk tracé is echter 

technisch niet mogelijk. Er is derhalve altijd sprake van meer of minder gespreide aanleg in de tijd. Ook zijn 

er minimale afstanden tussen kabels binnen een kabelcorridor en kunnen kabels niet zig-zag worden 

aangelegd. Dat maakt het moeilijk om bijvoorbeeld mosselbanken te ontwijken of anderzijds de minst 

schadelijk routes binnen een corridor uit te kiezen.  

 

Op dit moment wordt voor elke kabel opnieuw een varianten analyse uitgevoerd, waarbij de 

voorkeursvariant uiteindelijk vaak ook het minst schadelijke zal zijn voor de ecologie. In de praktijk betekent 

dit dat vaak toch dezelfde gebieden beschouwd worden voor alle losse kabeltracés. In feite komen kabels 

daarmee altijd relatief dicht bij elkaar in de buurt te liggen, indien daar ruimte voor is. Er ontstaan dan dus 

vanzelf enkele kabelcorridors, zoals in de Eemsgeul. Hiermee valt het af te vragen of er dus wel zinvol is om 

van tevoren een zone aan te wijzen als kabelcorridor, zonder uitgebreide studie waar een kabelcorridor hoe 

dan ook mogelijk is. 

 

Aanbeveling 

In plaats van een globale analyse (verkennend onderzoek) van een van tevoren vastgestelde globale locatie 

voor een kabelcorridor, zoals nu is uitgevoerd, zou een nadere projectgerichte analyse (systeemanalyse) van 

de draagkracht van de Waddenzee voor kabelprojecten en andere projecten (baggerprojecten en andere 

bodem beroerende activiteiten) in combinatie met een kwetsbaarheidkaart van de Waddenzee voor dergelijk 

ingrepen een beter alternatief kunnen bieden dan de nu uitgevoerde analyse. De vraag is dan, waar liggen 

de beste locaties voor kabel- en leidingentracés en corridors, hoeveel verbindingen kunnen daar dan komen 

te liggen, in welke volgorde kunnen die dan worden aangelegd en met voldoende grote tussenposen, dit 

beschouwd in relatie tot de draagkracht van het systeem. Hiermee worden in potentie negatieve effecten 

geminimaliseerd. Dat deze optreden staat buiten kijf.  

 


