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1. Inleiding en voorstelrondje  

Aanwezig:  Waddenvereniging; Friese Milieufederatie; It Fryske Gea; Staatsbosbeheer;  

NMF Groningen; Vogelbescherming. 

TenneT  

Ministerie EZK  

Witteveen+Bos/Sweco 

 

Afwezig: Natuurwerkgroep Ameland en Stichting Duinbehoud, Natuurmonumenten, Stichting 

Noordzee, Natuur en Milieu, Groninger Landschap, Landschapsbeheer Friesland 

 

 

2. Gestelde vragen & antwoorden per onderdeel van de sessie 

Informatie uit de presentatie is niet in dit verslag opgenomen, zie hiervoor de meegestuurde presentatie. 

 

Terugblik tracéontwikkeling & uitgangspunten (door Frank Timmer) 

Vraag Waddenvereniging: Is netcapaciteit verschillende aansluitstations voor TNW voldoende? 

Antwoord: Uitgangspunt bij de tracé ontwikkeling voor TenneT was dat alle 3 de mogelijke aansluitstations 

(Burgum, Vierverlaten, Eemshaven) voldoende aansluitcapaciteit hebben.  

 

Presentatie aanlegmethoden (door Romke Bijker) 

Vraag NMF Groningen: Wat is diepgang ponton op het Wad? Er wordt in de Waddenzee ook gebruik 

gemaakt van pontons van 40 cm diepgang. 

Antwoord: Diepgang is ongeveer 1 – 1,5 meter. Maar hoe breder de ponton hoe minder diepgang. En hoe 

minder diepgang hoe minder baggeren nodig is (dat is gunstig op het wad).  

 

Vraag Staatsbosbeheer - over 'rockdump' (steenbestorting)  

Antwoord: Steenbestorting aanbrengen ter bescherming van de kabel op plekken (zoals bij de kruising van 

Norned en Tycom kabel in Eemshaven Oost) waar een kabel bovenlangs een andere kabel kruist, betekent 

dat de zeebodem eromheen verandert door de wijziging in de stromingen. Romke Bijker legt uit dat er veel 

ervaring is met de aanleg van leidingen/pijpen in dynamische gebieden. Essentie is dat de ervaringen die 

zijn opgedaan, aanleiding zijn voor TenneT om als uitgangspunt te nemen: kabels zodanig diep leggen dat 

ze niet blootspoelen, maar ook het vermijden van  kruisingen. De kabels van ons project zullen altijd 

onderlangs moeten kruisen.  

Het alternatief Eemshaven Oost heeft het sterkst te maken met de aanlegproblematiek rondom kruisingen 

van kabels en de effecten ervan omdat er 2 kabels gekruist moeten worden en dit bovendien gebeurt in een 
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dynamisch gebied. (De andere tracéalternatieven kruisen allemaal (alleen) de NGT leiding eenmaal en dat 

gebeurt in minder dynamisch gebied) 

 

Vraag Waddenvereniging: Gemini heeft ook een HDD-boring op zee gedaan. Liepen zij niet tegen 

problemen op? En zo ja, kan TenneT leren van hun ervaring?  

Antwoord: Bij Gemini is de HDD boring op zee gelukt maar dat ging niet van een leien dakje. Door de 

problemen en technische uitdagingen die er zijn, bestempelt TenneT vanuit het IEA-spoor techniek deze 

boring als niet wenselijk. Het is technisch vooralsnog wel mogelijk. Gemini heeft lessons learned, waar 

TenneT gebruik van maakt (zowel in de IEA-fase als bij de uitwerking van het VKA indien Eemshaven Oost 

gekozen wordt).  

 

Vraag Waddenvereniging:  Zijn er nog "meekoppelkansen" voor het alternatief Eemshaven Oost om de 

Gemini en Norned kabels die te ondiep liggen beter te begraven ter plaatse van de benodigde kruising? 

Antwoord: TenneT ziet geen meekoppelkans met dit project. Er is geen directe koppeling te maken met de 

TNW-kabels. Je zou de bestaande kabels lager kunnen leggen, maar dit is technisch ingewikkeld, duurder 

en heeft praktisch bezwaren omdat je de huidige kabels voor een deel moet vernieuwen en dit voor de 

eigenaren ook consequenties heeft.  

 

Toelichting Eemshaven midden (door Romke Bijker)  

Veel moffen (verbindingen tussen kabels) nodig op het wad. De huidige blauwe vakjes op de kaart geven de 

locaties aan, maar er minder ruimte per locatie nodig dan het vlakje doet vermoeden.  

 

Vraag NMF Groningen: n.a.v. het plaatje waarop de vele mofputten getoond worden voor het alternatief 

Eemshaven Midden (over het wad): De kabel wordt toch over zee aangevoerd, waardoor langere lengtes 

kunnen worden aangevoerd en het grote aantal mofputten dan niet nodig is? Op het wad kan de kabel toch 

worden uitgelegd vanaf de geulen? 

Antwoord: Ja, aanvoer kan vanuit de Eemshaven plaatsvinden per schip en dan kunnen langere lengtes 

kabel worden getransporteerd, maar uiteindelijk kunnen die grote schepen niet op het wad komen en moet 

er dus overgestapt worden op ander materieel waarop kleinere lengtes passen. De zeekabel is bovendien 

extreem zwaar, wat een factor is om rekening mee te houden bij het transport naar de bouwlocatie.  

 

Algemeen:  

Het Huibertgat-vraagstuk komt vooral vanuit de Duitse belanghebbenden. Het zijn lange termijn 

inschattingen en hangen samen met de aanwezigheid van het Verdragsgebied Eems-Dollard. Als we daar 

doorheen gaan zullen we van de Duitse autoriteiten dan ook een vergunning nodig hebben. Of deze 

verleend wordt is nog onzeker.  

Er wordt onderzocht of de vaargeulwisseling naar het Huibertgat gaat plaatsvinden, hoe groot die kans is en 

op welke termijn in relatie tot de levensduur van de kabel van TNW. 

 

Vraag NMF Groningen: Worden de kwelders langs de kust richting Eemshaven (en de kwelders Ameland) 

vermeden door er onderdoor te boren wanneer de kabel van zee/wad naar land gaat? De lengte van 

boringen wordt immers steeds langer door voortschrijdende technologische ontwikkelingen.  

Antwoord: De keuze om te boren of een open ontgraving toe te passen hangt (o.a.) af van de lengte van de 

boring die nodig is. Er geldt een beperking van 1200 meter lengte voor een HDD-boring die mede 

samenhangt met de maximale trekkracht die een kabel aankan. Als een te hoge trekkracht op een kabel 

ontstaat dan kan de kabel beschadigd raken. Is een langere lengte dan 1200 meter nodig, dan moet TenneT 

een open ontgraving toepassen of meerdere boringen achter elkaar doen. Hiervoor geldt steeds een groot 
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werkterrein aan in- en uittredepunt. Het klopt dat de lengte van boringen in de afgelopen jaren langer is 

geworden, maar voor de kabels van TenneT geldt de hierboven beschreven beperking als gevolg van de 

trekkrachten die een kabel aankan.  

 

Presentatie beoordelingskader MER (door Rianne Albers) 

Geen vragen. 

 

Presentatie Bodem en Water (door Romke Bijker) 

Uitleg dat de doorsnijding Waddenzee meer detailniveau in het onderzoek naar bodem en water betekent 

dan TenneT tot nu toe gewend was in de projecten Borssele en Hollandse Kust.  

 

Vraag NMF Groningen: Op wantijen komt er slib, is dat een probleem voor de warmteafdracht van de kabel?  

Antwoord: Slib/zandig slib is geen probleem. Daarbij komt dat het niet nodig is om de kabels in het diep te 

begraven. Veen en klei is wel een probleem omdat het organische materiaal warmteafdracht van de kabels 

bemoeilijkt.  

 

Vraag Staatsbosbeheer: Warmteontwikkeling die genoemd werd is vrij bepalend voor de tracékeuze. 

Gelijkstroom of wisselstroom – maakt dat uit voor de warmteontwikkeling?  

Maakt het voor de VKA keuze nog uit of je met wissel- of gelijkstroom aanlandt?  

Antwoord: In VANOZ (Verkenning Aanlanding Netten op Zee) is onderzocht wat de beste wijze is om met de 

energie aan te landen. Dit bleek wisselspanning te zijn. In de NRD is dit nogmaals bekeken en blijft deze 

keuze overeind. EZK heeft TenneT in het ontwikkelkader aan TenneT ook opdracht gegeven voor een 

wisselstroom verbinding. Met het aan land brengen van de energie wordt wel gekeken naar de 

warmteontwikkeling van de kabel, als deze te warm wordt (bijv door bedekking van klei) gaat er energie 

verloren. De uitkomsten van deze berekeningen zijn positief: bedekking is bij geen van de tracés een 

probleem, omdat dit voornamelijk zand betreft en de kabel daar de warmte goed kwijt kan.  

 

Vraag It Fryske Gea: Het lijkt of er alleen ondergrondse effecten meegenomen worden van de kabeltracés 

en geen bovengrondse effecten klopt dat? 

Antwoord: alle mogelijk milieueffecten – zowel bovengronds als ondergronds worden in het MER 

meegenomen. De gehele kabelverbinding zal ondergronds aangelegd worden, maar het platform op zee en 

het transformatorstation op land worden bovengronds. In MER fase 1 is gekeken naar onderscheidende en 

sterk negatieve effecten van de kabeltraces en het transformatorstation. Zowel onder- als bovengronds. 

Voor het platform op zee is maar 1 locatie mogelijk in het windgebied, waardoor hier geen alternatieven in 

MER fase 1 zijn onderzocht. In MER fase 2 zal het platform ook meegenomen worden.  

 

Opmerking Waddenvereniging - bezorgdheid om het feit dat er in de toekomst meer hoogspanningskabels 

komen vanuit windparken ten noorden van Nederland. TNW wordt precies op maat gemaakt voor één 

windpark en biedt daarmee geen kansen voor meer aansluitingen. 

Antwoord: EZK antwoordt hoe het proces er nu voorstaat en hoe zij vanuit het onderdeel toekomstvastheid 

in de IEA in de ‘glazen bol’ kijkt. De kans dat er meer wind op zee komt is groot. Momenteel wordt daarvoor 

het Programma Noordzee 2022-2027 opgesteld, als onderdeel van het Nationaal Waterprogramma 2022-

2027, waarin nieuwe windenergiegebieden worden aangewezen, die tevoren via een planMER zijn 

onderzocht. Waar deze gebieden komen ligt naar verwachting eind 2021 vast. De kans dat er boven de 

Waddenzee nieuwe gebieden komen is groot, conform de prioritaire positie die het kabinet geeft aan de 

ontwikkeling van windenergie op zee ten noorden van Groningen (kamerstuk 33561, nr. 48).  

Nieuwe windparken zullen een stuk verder uit de kust liggen dan het windenergiegebied Ten noorden van de 
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Waddeneilanden, en om die reden hoogstwaarschijnlijk niet via wisselstroom aangesloten worden. Indien de 

minister van EZK kiest voor gelijkstroom, is de verwachting dat dit grote kavels van ongeveer 2 GW zullen 

zijn, gelijk aan de huidige twee kavels van windenergiegebied IJmuiden Ver.  

Het is ook mogelijk dat er waterstof, of een andere niet-elektrische energiedrager gekozen wordt voor het 

transport van de geproduceerde energie naar land. Dit kan ofwel rechtstreeks via een leiding vervoerd 

worden, ofwel via een boot, ofwel via een energie-eiland zoals Northsea Wind Power Hub. Er zijn 

ontwikkelingen in waterstof en er komt binnenkort ook een kabinetsvisie, maar hoe dit er over tien jaar uitziet 

weet nog niemand. Concepten voor energie-eilanden bestaan, maar het gaat ook nog geruime tijd duren 

voordat duidelijk is of, waar en wanneer deze komen.  

De keuzes zijn dus nog niet gemaakt. In dit stadium is het wel mogelijk te verkennen wat de mogelijkheden 

en gevolgen zijn van het kruisen van de Waddenzee met een leiding of kabel. Dit speelt vooral voor tracés 

naar Eemshaven, omdat zij zich presenteren als het energieknooppunt van Noord Nederland waar de vraag 

naar energie gaat toenemen. Een extra stuk gelijkstroom kabel meeleggen kan technisch wel, maar zorgt 

voor extra kosten die enkel genomen worden als de kans dat dit gebruikt wordt ook groot genoeg is, en het 

is de vraag of dat gezien wordt als een reële optie. Het aanleggen van een tunnel voor meerdere 

kabels/leidingen is een erger middel dan de kwaal en valt mede daardoor af. Een lege mantelbuis 

meeleggen kan niet voor deze afstanden. Blijft over het ruimtelijk beoordelen van tracés op de mogelijkheid 

dat er nog twee gelijkstroomkabels of een buisleiding naast gelegd kan worden. Dat wordt bij de IEA in kaart 

gebracht.  

 

Presentatie Natuur (door Hans Jaspers) 

Vraag It Fryske Gea: Werelderfgoed criteria zijn niet betrokken?  

Antwoord: In het MER komt dit wel terug; het beoordelingskader dekt de Werelderfgoed status, en Ministerie 

van OCenW hebben goedkeuring gegeven aan het beoordelingskader zoals in de NRD opgenomen. 

 

Vraag NMF Groningen: Indruk dat er zuiver gekeken is naar wettelijke kaders? Een groot deel van de natuur 

in de Waddenzee is namelijk niet beschermd omdat het onder visserijwetgeving valt.  

Antwoord: Ook deze natuur (die onder visserijwetgeving valt) is meegenomen in de m.e.r.-procedure.  

 

Opmerking Staatsbosbeheer): Aandachtspunt "Coulissenlandschap" in Friesland graag hernoemen als 

Noardlike Fryske Walden (net zoals het landschap dat specifiek behoort tot Middag-Humsterland als zodanig 

wordt benoemd). 

 

Vraag/opmerking NMF Fryslân: vanuit Grutsk zit er een andere bescherming op die breder is dan het kader 

"Nationaal Landschap"  

Antwoord: De landschapsexperts hebben hier al naar gekeken en informatie uit Grutsk meegenomen.   

 

Vraag Vogelbescherming): In de presentatie wordt alleen zeegras benoemd, hoe zit het met 

schelpdierenbanken (Opmerking NMF Groningen - Schelpdierbanken zijn voor de biodiversiteit van groot 

belang. Ze zijn makkelijk te verstoren)? 

Antwoord: Schelpdierenbanken zijn meegenomen in het m.e.r.-onderzoek. In de presentatie hebben we de 

hoofdlijnen van de onderzoeksresultaten proberen weer te geven, hierdoor lijkt het misschien niet compleet. 

 

Vraag NMF Fryslân: is er bij de tracéontwikkeling al gekeken naar de kwetsbare gebieden?  

Antwoord: Ja, in de NRD-fase is bij de tracéontwikkeling rekening gehouden met kwetsbare gebieden door 

deze waar mogelijk te vermijden. Ook door de omgeving ingebrachte alternatieven zijn meegenomen in de 

NRD. Vervolgens is in een vervolgstap van de tracéontwikkeling nadere optimalisatie gedaan gericht op het 
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vermijden van kwetsbare gebieden – zoals zeegrasgebieden. De breedte van de tracéalternatieven is 

aangepast waar sprake is van kwetsbare gebieden.  

 

Onderscheidende effecten en verzilting (door Rianne Albers) 

Op land speelt het probleem van verzilting vooral bij het alternatief Eemshaven West. 

  

Vraag Waddenvereniging: Waarom neemt TenneT het ingebrachte alternatief dat buitendijks gaat langs de 

laatste zeegrasgebieden überhaupt nog mee? Waarom weegt het belang van de landbouw zo zwaar mee?  

Antwoord: Uitgangspunt voor TenneT is dat we voldoende afstand tot het zeegras houden. Daarbij geldt dat 

TenneT belangen niet weegt. De informatie over elk alternatief wordt gepresenteerd zonder weging. De 

minister maakt tenslotte de afweging op basis van alle informatie, waaronder de presentatie van alle 

belangen die meespelen en een regio-advies.  

 

Vraag Staatsbosbeheer: Wat zijn de risico's van verzilting op landbouw? 

Antwoord: verzilting heeft tot gevolg van de kwaliteit van de landbouwgrond afneemt en daarmee de 

gewasopbrengst. Verzilting als gevolg van ingrepen (zoals een kabel in de grond) heeft ook een zeer lange 

termijn effect.  

 

Methodiek en effectscores Natuur (door Hans Jaspers) 

Noordzeedeel 

Vraag NMF Fryslân: Is er onderscheid gemaakt tussen de aanlegfase en de gebruiksfase? 

Antwoord: Ja.  

 

Vraag Waddenvereniging: Worden de ontmantelingseffecten meegenomen?  

Antwoord: De vergunning is voor 30 jaar. De kabel kan wellicht langer dan 30 jaar mee, maar als die "op" is, 

dan wordt de kabel in principe verwijderd, met dien verstande dat wanneer de effecten van verwijdering 

groot zijn, de kabel op plekken waar de effecten nadelig zijn kan blijven liggen. Dan wordt de kabel ter 

weerszijden van zo'n locatie geknipt. In de vergunning worden voorwaarden opgenomen. 

 

Opmerking It Fryske Gea: had de verwachting dat landeffecten sterk onderscheidend zouden zijn (terwijl dat 

slechts ‘matig’ blijkt te zijn…). 

 

Vraag Vogelbescherming: Is de aanwezigheid van de zwarte zee-eend en spisulabanken (ten noorden van 

bv. Ameland) meegenomen?  

Antwoord: Ja. De effecten op zwarte zee-eend en spisulabanken zit in de beoordelingsmethodiek. De vraag 

wordt gesteld vanuit de stelling dat de effecten op de Noordzee weinig onderscheidend zijn. Verklaring is dat 

de definitie Waddenzee eigenlijk moet zijn: Waddengebied - en daar vallen de spisula banken onder en de 

zee-eenden. Wordt in presentatie aangepast.  

 

Opmerking Vogelbescherming: geeft aan het Noordzeeakkoord nog bepalend gaat zijn voor de 

onderzoeksagenda. 

 

Vraag NMF Groningen: Er zijn kokerwormbanken aangetroffen op de Noordzee en dat is een vrij zeldzaam 

verschijnsel omdat deze concentraties kokerwormen veelal zijn weggevist. Hoe wordt hiermee in het MER 

omgegaan? 

Antwoord: Deze kokerwormbanken zijn hoger beoordeeld door de status van de Borkumse Stenen. Effecten 

zijn naar verwachting beperkt omdat er in het gebied van de Borkumse Stenen niet gebaggerd te worden. 



 

 

 

 

 

 TenneT TSO B.V. 

DATUM 10 april 2020 

PAGINA 6 van 8 

 

Diepteligging is tot max. een meter. 

 

Opmerking Waddenvereniging: blijf zo ver mogelijk van interessante gebied in Borkumse Stenen. 

 

Vraag/opmerking NMF Groningen: Noodankeren kan voorkomen in een gebied als de Borkumse Stenen 

waar de kabel niet diep begraven ligt.  

Antwoord: Noodankeren is meegenomen in de begraafdiepte; er is een risicogestuurde aanpak toegepast bij 

het bepalen van de begraafdiepte. 

 

Opmerking It Fryske Gea: er doet zich ook een kans voor om te onderzoeken wat er werkelijk zit in het 

gebied de Borkumse Stenen.  

Antwoord: In het kader van dit MER fase 1 wordt gewerkt met de informatie die beschikbaar is. Wel is het zo 

dat als het VKA door de Borkumse Stenen loopt, er meer gedetailleerd onderzoek zal worden gedaan. 

 

Waddenzee gedeelte 

Kanttekeningen:  

- Bevestiging van de exacte begrenzing van Referentiegebied verkregen van LNV – dat betekent dat 

de tracés aan de noordkant niet door het Referentiegebied lopen maar erlangs. De tracés die 

erlangs lopen hebben (kans op) effecten op het referentiegebied. 

- Vanwege het voorkomen van zeegras zijn er optimalisaties toegepast in alternatief Eemshaven 

Midden: smallere corridor om zeegrasvelden te vermijden 

- Vanwege de periode dat er geboord zou moeten worden op Ameland, en de gevolgen voor 

stikstofdepositie die dat heeft op met name de Grijze Duinen, is het effect van Burgum West zeer 

negatief. Vandaar dat er een nieuw alternatief is ontstaan waarbij  ten zuiden van Ameland Burgum 

Midden op Burgum West aansluit om daarmee de boringseffecten (op stikstofdepositie) te vermijden 

en toch het alternatief Burgum West (op land) te kunnen behouden voor de alternatievenafweging.  

 

Vraag Waddenvereniging: Vallen er alternatieven al af a.g.v. stikstofdepositie?? Omdat minder dan 1 

mol/ha/jr al een probleem is? 

Antwoord: Er vallen nu nog geen tracéalternatieven af. Alle alternatieven worden in MER en IEA nog 

meegenomen. Wel zal het risico op (niet)vergunbaarheid in het IEA aangegeven worden.  

 

Vraag Waddenvereniging: Beoordeling van windpark en kabel als één project in plaats op te knippen. 

Antwoord: In KEC 3.0 is de cumulatie bekeken voor de routekaart Net op zee 2030. Daaruit bleek dat de 

windparken en kabelverbindingen ecologisch mogelijk zijn. Omdat het twee aparte procedures zijn, met ieder 

z’n eigen proces en initiatiefnemer, zijn er twee m.e.r.-procedures die doorlopen worden. In de eerste fase, 

waar we nu in zitten, zijn de effecten van het windpark niet onderscheidend bij het kiezen van een VKA en 

nemen we het dus niet mee. In MER Fase 2 brengen we voor natuur de cumulatieve effecten van het 

windmolenpark in beeld. Zowel het windpark MER als het kabel MER neemt cumulatie mee; het sluit op 

elkaar aan. Het windpark komt er niet zonder net en vice versa.  

De beschrijving van de cumulatie-effecten in beide projecten ondervangt het "in stukjes hakken"-risico. In het 

KEC zijn alle verwachte effecten meegenomen: effecten net op zee en land, het transformatorstation, van 

het platform en de survey-effecten.  

 

Vraag/opmerking NMF Groningen: opmerking dat er toch één MER moet komen, want windparkzaken 

kunnen VKA keuze net bepalen. Dit hangt samen met stilstandvoorziening van het park a.g.v. trekvogels. Er 

wordt aangegeven dat TenneT de stilstandvoorziening niet wil want dat heeft invloed op de stabiliteit van het 
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net. Als je gelijkstroom gebruikt, en dat aansluit op een elektrolyser kan de stilstandvoorziening voor het 

windpark wel plaatsvinden.  

Antwoord: Een gelijkstroomkabel met windenergie kan niet direct op een elektrolyser aangesloten worden, 

daarvoor is het spanningsniveau te hoog. Om dit naar beneden te krijgen is een transformator nodig. 

Momenteel zijn er geen gelijkstroomtransformators, dus de gelijkstroom moet eerst omgezet worden naar 

wisselstroom, dan getransformeerd worden naar een lager niveau en dan weer omgezet worden naar 

gelijkstroom. Daarnaast is het de verwachting dat elektrolysers binnen de looptijd van de besluitvorming over 

TNW nog niet groot genoeg zijn om de opbrengst van een windpark te kunnen verwerken. Ook windmolen 

exploitanten zeggen dat stilstand niet middels een noodrem procedure worden stilgezet.   

De Vogelbescherming geeft aan dat er via de onderzoeksagenda gewerkt wordt aan modellen die kunnen 

voorspellen wanneer een vogeltrek plaatsvindt obv weersomstandigheden, waardoor 48 uur van te voren 

bekend is wanneer de stilstand gaat optreden.  

 

Toekomstvastheid (door Anne Melchers) 

Geen vragen  

 

Natuureffecten – vervolg (door Hans Jaspers) 

Natuureffecten op land 

Vraag Staatsbosbeheer: Doe je geen tekort aan de kenmerkende waarden door alleen te focussen op open 

en half-opengebied?  

Antwoord: Vanuit het aspect Landschap gaan we op die kenmerken in. 

 

Vraag Staatsbosbeheer: Bij Eemshaven Oost staat het effect 'open landbouwgebied'? Klopt dat? Doet deze 

omschrijving wel recht aan alle waarden die erin zitten?  

Antwoord: Het klopt dat er een effect is op 'open landbouwgebied' omdat Eemshaven Oost en Midden met 5 

tot 6 km kabel over land (Akkerbouwgebied) gaat.  Het is een term die gebruikt worden om een gebied te 

typeren, in het aspect landschap wordt dit verder uitwerkt en worden bijbehorende karakteristieken en 

waarden benoemd.  

 

Vraag NMF Groningen: Is er een meekoppelkans met het 110kV station & kabel van Enexis die in de 

Eemshaven komt? En kun je de zeekabel niet doortrekken, dat kleine stukje op land bij Eemshaven Oost en 

Midden? 

Antwoord: Het 110kV station van Enexis en de kabel naar TenneT in de Eemshaven zijn nog niet 

operationeel, maar de kabel ligt er al. De zeekabel gaat op land over in drie landkabels met een breder bed 

(sleuf). Dit heeft te maken met de warmteontwikkeling van de kabel en het feit dat zeekabels heel zwaar zijn, 

waardoor er op land heel moeizaam mee gewerkt kan worden.  

 

Vraag Staatsbosbeheer: Wat is het effect op vleermuizen bij het verwijderen van delen van houtwallen etc.? 

Sommige van de houtsingels zijn al eeuwenoud en hebben op meerdere punten grote waarden. Informatie 

laten opvragen door Altenburg & Wymenga.   

Antwoord: Het effect op vleermuizen en op houtwallen wordt meegenomen in het MER/onderzoek. NDFF 

informatie is gebruikt. Bij de uitwerking van het VKA wordt dat in meer detail onderzocht, o.a. door Altenburg 

& Wymenga. In een coulissenlandschap wordt getracht de breedte zo minimaal mogelijk te maken. In 

akkerbouwgebied is 50 meter strookbreedte mede noodzakelijk vanwege de grondlagen die laagsgewijs 

afgegraven moeten worden. Diepwortelende beplanting op een kabeltracé is niet mogelijk.  

 

Opmerking It Fryske Gea: De mitigeerbaarheid van effecten van de tracés gaat een groot verschil geven. 



 

 

 

 

 

 TenneT TSO B.V. 

DATUM 10 april 2020 

PAGINA 8 van 8 

 

Neem dat alvast mee in de informatie. 

Antwoord: op dit moment is voor MER fase 1 door traceoptimalisaties zo veel mogelijk sterk negatieve 

effecten te mitigeren. In MER fase 2 zal hier specifiek voor het VKA nader op ingegaan worden.  

 

Vraag NMF Fryslân: Met betrekking tot het akkerbouwgebied en verzilting: Hoe ver strekken de gevolgen 

van een kabel?  

Antwoord: Dit hangt sterk af van de aanlegtechniek: boren of open ontgraving. In het MER wordt hier 

aandacht aan besteed en na het VKA (indien dit door verziltinggevoelig gebied gaat) zal in meer detail 

onderzoek worden verricht.   

 

Opmerking NMF Groningen: wellicht zal de landbouw eraan moeten wennen; verzilting is niet tegen te 

houden op de lange termijn. 

 

Zienswijzen (door Hans Jaspers) 

Geen vragen. 

 

 

3. Vooruitblik (door Anne Melchers) 

Verzoek aan aanwezigen om op volgende werksessie in april 2020 aanwezig te zijn en vanuit hun rol ook te 

delen wat zij van belang vinden en waar hun zorgen zitten. Regien Arends zal hen daarover benaderen.  

 

4. Rondvraag 

NMF Groningen: Jammer dat de MER-onderzoeken niet beschikbaar zijn voor 14 april.  

Antwoord: dat wordt in principe niet gedaan, omdat we nu met iedereen de resultaten delen in werksessies 

en middels participatie. Wél is er een samenwerking tussen TenneT en SDN, zij doen de MER-review mb.v. 

een ecoloog en coördineert de achterban reactie. NMF kan zich melden bij SDN als achterban-reviewer.  

 

Voldoet deze sessie aan verwachtingen? 

NMF Groningen: niet op alle vragen, met name vragen die meer detailniveau vergen,  antwoord gekregen.  

Friese Milieufederatie: prettig om bijgepraat te worden, maar mist de achterliggende stukken. 

Antwoord: herkenbaar maar ook logisch, omdat het tussentijdse resultaten zijn. 

Staatsbosbeheer: prettig om bijgepraat te worden. Blij dat dit in zo’n vroeg stadium en open gebeurt. 
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• Volg de vluchtroute zoals aangegeven. 

• Gebruik de trap in plaats van de lift. 

• Ga naar het verzamelpunt. 

• Volg de aanwijzingen van de bedrijfshulpverlener. Deze is in 

geval van een ontruiming aanwezig. 

Voor uw en onze veiligheid vragen we uw aandacht 
voor de volgende veiligheidsmaatregelen. 

In geval van een ontruiming van het pand: 

Stay tuned. Safety first! 
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09.30 – 09.45  Welkom en voorstelrondje 

09.45 – 10.15  Stand van zaken tracéalternatieven 

10.15 – 10.30  Koffiepauze 

10.30 – 12.00  Aanpak MER en voorlopige resultaten  

12.00 – 12.20  Zienswijzen 

12.20 – 12.45  Lunch + een blik op Natuurinclusief ontwerpen 

12.45 – 13.00  Vooruitblik & afsluiting 

 

Agenda 

Doel van deze sessie is het meenemen van Natuur en Milieu 

organisaties in de tracé ontwikkeling en het delen van de eerste 

voorlopige resultaten van de milieuonderzoeken, met focus op de 

Waddenzee 
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Voorstelrondje 

• Naam? 

• Functie? 

• Organisatie? 
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Tracé ontwikkeling 

VANOZ 

december 2018 

Kennisgeving 

maart 2019 

Werksessies/inloopavonden 

 april/juni 2019 
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Huidige tracé alternatieven 
Concept Notitie Reikwijdte en detailniveau 

oktober 2019 

Status 

 
Tracéalternatieven in de concept-NRD zijn geselecteerd 

om twee redenen:  

1. Op basis van de nu beschikbare informatie zijn deze 

tracéalternatieven als kansrijk beoordeeld; 

2. De tracéalternatieven geven samen een goed beeld 

van de mogelijke effecten. 

 

Als uit de onderzoeken blijkt dat effecten te voorkomen of 

te beperken zijn, kunnen de tracés nog worden aangepast 

door: een (deel) van het tracé te verplaatsen of een tracé 

op land te verbinden met een ander tracé op zee.  
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Uitgangspunten tracés 

Op zee: 

• Technisch haalbaar en uitvoerbaar 

• Zo kort mogelijke route 

• Vermijden van 

• olie- en gasplatforms 

• scheepswrakken 

• zandwingebieden 

• Houd rekening met hydrodynamica en morfologie 

• Vermijd zoveel mogelijk effecten op milieuthema’s 

• Vermijd zoveel mogelijk kruisingen met infrastructuur 

 

Aanvullend geldt op land: 

• Vermijden van woningen en bedrijven 
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Aandachtspunten Waddenzee 

• Relatief grote begraafdiepten door toekomstige bodemveranderingen 

• Afwisselende inzet van verschillend aanlegmaterieel is onvermijdelijk 

• Verstoring door aanlegmaterieel in termen van sedimentverplaatsingen 

en geluid speelt grotere rol dan op de Noordzee 

• Beperkte manoeuvreer mogelijkheden: nautische beperkingen (BGM-

Oost) 

• Risicogestuurde begraafdiepte 

• Complexe kruisingen met bestaande kabels (EEM-Oost) 
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Dynamische Waddenzee 

Laatst beschikbare peiling (~2017) 
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Dynamische Waddenzee 

Grootste diepte gemeten tussen 1979 en 2017 
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Dynamische Waddenzee 

Minste diepte gemeten tussen 1979 en 2017 
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Dynamische Waddenzee 

Verschil tussen minste diepte en grootste diepte 

gemeten tussen 1979 en 2017 
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Burgum aanlegmethoden 
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Burgum aanlegmethoden 
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Vierverlaten en Eemshaven 
aanlegmethoden 

en kabels 
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Eemshaven Midden 
Moflocaties (kabelverbinding) 

16 



Bijpraatsessie Natuur&Milieu organisaties 4-februari-2020 

Eemshaven oost 

EEM-O 

• HDD zee-zee 

• Huibertgat begraafdiepte 

• Afstand kabels & leidingen 

(waaronder Gemini) 

17 
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Beoordelingskader MER 

Thema’s Aspecten 

Bodem en water Bodemdynamiek Bodemsamenstelling Bodemkwaliteit Hydrodynamica 

Natuur 
Natura 2000 (soorten en 

habitattypen) 

Beschermde soorten (Wnb 

en Ospar) 
KRM/KRW doelen Natuurnetwerk Nederland 

Landschap, 

cultuurhistorie en 

archeologie 

Archeologie Aardkunde 

Veiligheid Externe veiligheid Nautische veiligheid NGE 

Gebruiksfuncties  

Defensie Baggerstort Olie- en gaswinning Visserij en aquacultuur 

Zand- en schelpenwinning Kabels en leidingen Recreatie en toerisme 
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Bodem & Water 
Nadruk op de Waddenzee 

Score Betekenis Wanneer toegekend 

-- sterk negatief 
effect  

de voorgenomen activiteit leidt tot vertroebeling en sedimenttransport gedurende de 
aanleg periode; het effect op vertroebeling en sedimenttransport herstelt zich niet. 

- negatief effect  de voorgenomen activiteit leidt tot vertroebeling en sedimenttransport gedurende de 
aanlegperiode; het effect op vertroebeling en sedimenttransport is en tijdelijk en herstelt 
zich. 

0 geen effect  geen effect ten opzichte van de referentiesituatie 

Score Betekenis Wanneer toegekend 

- negatief effect mitigatie is nodig om de effecten op bodemvormen en bodemontwikkeling tegen te gaan 

0 geen effect  geen effect ten opzichte van de referentiesituatie 

Score Betekenis Wanneer toegekend 

- negatief effect  mitigatie is nodig om de effecten op kustdynamiek en zandsuppleties tegen te gaan 

0 geen effect  geen effect ten opzichte van de referentiesituatie 

• Effect op  

vertroebeling en  

sedimenttransport 

 

 

• Invloed op  

bodemvormen en  

bodemontwikkeling 

 

 

• Effect op  

kustdynamiek en  

zandsuppleties 
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Trenchdynamica 
In: 2.A + 2.B + 3.A  

Uit: trench-opvulling    

Zeebodemdynamica 
In: RWS data + GeoTOP 

Uit: NMRL-P en minste-diepte  
 

RBBD-RC (‘Light’) 
In: Criteria + AIS data + 1.B +1.C 
Uit: Signaal diepte langs tracés  

 

Hydrodynamica 
In: bestaande modellen 

Uit: Stroom+golven langs tracés 

Installatiediepte 
In: Installatie in 2024 + 1.A + 1.B + 2.C 

Uit: Installatie-diepte, minste-diepte en grondsoorten 

 

Vertroebeling en verstikking 
In: 2.A + 3.A + 5.A  

Uit: vertroebeling+verstikking/tracés     

Onderscheidende aspecten van TNW Tracé alternatieven → Effecten op ecologie en natuurwaarden → Toelevering aan VKA afweging 

Onderwatergeluid+NOx 
In: 3.A + 5.A 

Uit: profiel langs tracés 

 

Installatiemethode 
In: TIM + 2.A + 2.B 

Uit: Installatie methode 

 
 

TNW Tracé alternatieven (per 1 augustus 2019) 

Installatiefase Gebruiksfase 

Transportcapaciteit 
In: 2.A + 3.A + 5.A 

Uit: G-waarde profielen langs tracés 

 

TenneT criteria: 
‘Bury and Forget’ 

PoF TLoC cables: <2*10-2/year 

2.A 

6.A 

6.C 6.B 

2.B 

3.A 

1.A 1.B 

4.A 

Temperatuur en EMF 
In: 2.A + 3.A + 5.A 

Uit: profielen langs tracés 

 

6.D 

0 

7 

‘Grondverzet’ 
In: 2.B + 3.A + 4.A  

Uit: Volume, grondsoorten, methode 

5.A 

1.C 
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Natuur 
Onderzoeksaanpak 

Score Betekenis Wanneer toegekend 

-- sterk negatief 

effect  

Negatieve effecten die mogelijk significant zijn in relatie tot de instandhoudingsdoelen 

- negatief effect  Negatieve effecten die niet significant zijn in relatie tot de instandhoudingsdoelen 

0 geen effect  Geen of verwaarloosbare effecten  

Score Betekenis Wanneer toegekend 

-- sterk negatief 

effect  

Negatieve effecten die leiden tot aantasting van de gunstige staat van instandhouding 

van soorten 

- negatief effect  Negatieve effecten die niet leiden tot aantasting van de gunstige staat van 

instandhouding van soorten 

0 geen effect  Geen of verwaarloosbare effecten 

Score Betekenis Wanneer toegekend 

-- sterk negatief 

effect  

Negatieve effecten die leiden tot significante aantasting van de wezenlijke kenmerken 

en waarden 

- negatief effect  Negatieve effecten die niet leiden tot significante aantasting van de wezenlijke 

kenmerken en waarden 

0 geen effect  Geen of verwaarloosbare effecten 

Score Betekenis Wanneer toegekend 

-- sterk negatief 

effect  

Negatieve effecten die mogelijke significant zijn in relatie tot het behalen van de 

doelen 

- negatief effect  Negatieve effecten die niet significant zijn in relatie tot het behalen van de 

doelstellingen   

0 geen effect  Geen of verwaarloosbare effecten 

• Effecten op habitattypen en 

soorten  

Natura 2000-gebieden 

• Effecten op beschermde soorten 

Wnb 

• Effecten op KRM- en KRW-

doelstellingen 

 

• Effecten op NNN, weidevogel- 

gebieden en 

ganzenfoerageergebieden 
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Gevoeligheidsrelaties 
per soortgroep op zee 

soortengroep Geluid/licht/
beweging 

Vertroebeling
  

Vernietiging
  

Elektro 
magnetische  
velden 

Lucht- 
kwaliteit  

Ruimte- 
beslag 

Fytoplankton   x         
Schelpdieren    x x     x 
Overige 
macrofauna 

    x     x 

Vissen x x x x     
Zeegras   x x       
Kwelderhabitat   x x   x   
Duinhabitat     x   x   
Niet broedvogels x x x       

Broedvogels x x         
Zeezoogdieren x x         
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Gevoeligheidsrelaties 
per soortgroep op land 

soortengroep Geluid/licht/
beweging 

Vernietiging Luchtkwaliteit Ruimtebeslag 

Planten/habitats   x x x 

Broedvogels x x x x 

Amfibieën   x   x 

Vissen   x   x 

Ongewervelden   x   x 

Vleermuizen x x   x 

Overige 
zoogdieren 

x x   x 
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Onderscheidende effecten 
op land en zee 

Natura 2000-gebieden 

 Stikstof 

 Vertroebeling 

 Zeegras 

 Referentiegebied 

Landschap Cultuurhistorie en Archeologie 

 Landschap (Coulissenlandschap) 

 Aardkunde (Waddengebied, Middag-Humsterland) 

 Archeologie 

Water 

 Verzilting 

 Drinkwaterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden 

KRM doelstellingen 

 Borkumse Stenen 
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Verzilting 

Verziltinggevoeligheid 

Data ontbreekt 
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Verzilting 

Tracéalternatieven Totale lengte tracé op 
land [km] 

Lengte tracé binnen verziltinggevoelig gebied op 
land 

    Totaal [km] Akkerbouwland 
[km] 

Weidegrond 
[km] 

Burgum West 
25.4 12.1 3.4 7.2 

Burgum Midden 
21.9 12.4 2.7 9.2 

Burgum Oost 
25.2 15.6 4.1 11.3 

Vierverlaten West 

27.6 27.6 11.4 14.2 
Vierverlaten Midden 

25.2 25.2 8.4 14.2 
Vierverlaten Oost 

24.9 24.9 8.7 14.7 
Eemshaven West 

27.7 27.7 25.9 1.6 
Eemshaven Midden 

2.3 2.3 0.7 0.4 
Eemshaven Oost 

2.7 2.7 0.7 0.4 
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Natuur  Methodiek 
 

 Effectanalyse per alternatief per deelgebied:  

 Noordzee 

 Waddengebied (incl. eilanden) 

  Land 

 

 Analyse op niveau van soortengroepen/habitats 

 

 Voorkomen van soorten op basis van monitorings-programma’s  
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Natuur  Methodiek 
 

Beoordelingsaspecten 

 Vernietiging, vertroebeling, verstoring, stikstofdepositie 

 

Beoordelingscriteria 

 Aanwezigheid soorten 

 Omvang effectgebied 

 Grootte effect 

 Duur effect (incl. herstelduur) 

 Gevoeligheid effect/uitwijk-/aanpassingsvermogen  
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Natuur  Methodiek 
 

Effect = aanwezigheid x effect (=duur x omvang x gevoeligheid) 

Totale effecten per alternatief = som effecten soortengroepen 

Effectscores totaal en per beoordelingscriterium 

 Natura 2000 

 KRM/KRW/OSPAR 

 Soortenbescherming Wnb 

 Natuurnetwerk Nederland 
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Natuur  Effectscores 
Resultaten algemeen  

 

 Noordzee: effecten weinig onderscheidend 

 Waddenzee: effecten sterk onderscheidend 

 Land: effecten matig onderscheidend 
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Natuureffecten Noordzee 
 

 

 Lengte doorsnijding onderscheidend van 55km (Burgum) - 

75km (Eemshaven Oost) 

 

 Vierverlaten Midden & Eemshaven Oost doorsnijden 

Borkumse stenen, maar niet de stenige gebieden (H1170) 

 

 Aanleg platform relevant aandachtspunt fase 2 
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Natuureffecten Noordzee 

Deelgebied Noordzee met tracés en Borkumse stenen.  
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Natuureffecten Waddenzee 
Kenmerken alternatieven 

Alternatief Kenmerken effecten 

 Burgum-West Laagdynamisch wad - duinen Ameland - beperkt kwelders 

 

 Burgum-Midden Dynamisch wad - strand Ameland – kwelders 

 

 Burgum-Oost Geultracé - Rif en Engelsmansplaat – kwelders 

 

 Vierverlaten-West Laagdynamisch/dynamisch wad - strand Schiermonnikoog - kwelders  

 Vierverlaten-Midden Dynamisch wad - strand Schiermonnikoog - kwelders 

 Vierverlaten-Oost Geultracé – Rottum en Referentiegebied - kwelders 

 Eemshaven-West Geultracé – Rottum en Referentiegebied - kwelders 

 Eemshaven-Midden Laagdynamisch/dynamisch wad - strand Schiermonnikoog 

 Eemshaven-Oost Dynamische wad - Referentiegebied 
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Natuureffecten Noordzee 

Deelgebied Noordzee met tracés en Borkumse stenen.  

35 



Bijpraatsessie Natuur&Milieu organisaties 4-februari-2020 

Natuureffecten  Waddenzee 
Onderscheidende effecten tussen alternatieven 

 

 Voorkomen locatiegebonden soorten: kwelders, zeegras, 

zeehonden, vogels, schelpdieren 

 Lengte doorsnijding door Waddenzee: 8,5-37 km 

 Dynamiek van gebieden: geul, dynamisch wad, wantij 

 Omvang vertroebeling: enkele tot >100km2 

 Duur vertroebeling/verstoring: enkele dagen tot enkele maanden 

 Stikstofdepositie: <1 tot >50 mol/ha/jr 

 Doorsnijding referentiegebied 
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Natuureffecten Waddenzee 
Onderscheidende effecten 

Alternatief Totaaleffect 

  

Onderscheidende 

effecten 

Aard effect 

Burgum-West 3 (2)  Schelpdieren 

 Habitats 

 vernietiging 

 stikstofdepositie 

Burgum-Midden 5 (4)  Zeehonden  verstoring 

Burgum-Oost 4 (4)  Broedvogels  verstoring 

Vierverlaten-West 4 (3)  Zeehonden  verstoring 

Vierverlaten-Midden 4 (3)  Zeehonden  verstoring 

Vierverlaten-Oost 2 (1)  Schelpdieren  vertroebeling 

Eemshaven-West 2 (1)  Schelpdieren  vertroebeling 

Eemshaven-Midden 1 (1)  Schelpdieren 

 Zeehonden 

 Zeegras 

 Steltlopers 

 Vernietiging, vertroebeling 

 Verstoring 

 Vertroebeling 

 Verstoring 

Eemshaven-Oost 6 (5)  Schelpdieren 

 Zeehonden 

 Vernietiging 

 Verstoring 
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Natuureffecten op land 
Kenmerken alternatieven 

Alternatief Kenmerken effecten 

 Burgum-West Kleinschalig landschap-Houtwiel 

 Burgum-Midden Kleinschalig landschap-Houtwiel 

 Burgum-Oost Kleinschalig landschap-Houtwiel-ganzenfoerageergebied 

 Vierverlaten-West Halfopen landschap-weidevogelgebied-akkervogelgebied 

 Vierverlaten-Midden Halfopen landschap-weidevogelgebied-akkervogelgebied 

 Vierverlaten-Oost Halfopen landschap-weidevogelgebied-akkervogelgebied 

 Eemshaven-West Open landbouwgebied-akkervogelgebied 

 Eemshaven-Midden Open landbouwgebied 

 Eemshaven-Oost Open landbouwgebied 
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Natuureffecten op land 
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Natuureffecten op land 

Deelgebied Land met tracés en belangrijkste natuurwaarden 
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Natuureffecten op land 
Onderscheidende effecten 

Alternatief Totaaleffect 

  

Onderscheidende 

effecten 

Aard effect 

Burgum-West 2  broedvogels  verstoring 

Burgum-Midden 2  broedvogels  verstoring 

Burgum-Oost 1  broedvogels 

 ganzen 

 verstoring 

 verstoring 

Vierverlaten-West 3  weidevogels 

 akkervogels 

 verstoring 

 verstoring 

Vierverlaten-Midden 3  Weidevogels 

 Akkervogels 

 Verstoring 

 Verstoring 

Vierverlaten-Oost 3  Weidevogels 

 Akkervogels 

 Verstoring 

 Verstoring 

Eemshaven-West 4  Akkervogels  Verstoring 

Eemshaven-Midden 5 - - 

Eemshaven-Oost 5 - - 
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Effecten natuur 
Resultaten algemeen 

42 

• Noordzee: effecten weinig onderscheidend per tracé 

• Waddenzee: effecten sterk onderscheidend per tracé 

• Land: effecten onderscheidend per cluster van tracés 
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Zienswijze onderwerp Nu Meegenomen? Waar? 

Kwelders  √ MER Natuur 

Broedvogels, foeragerende vogels en 

hoogwatervluchtplaatsen 
 √ MER Natuur 

Waterstof  √ IEA Toekomstvastheid 

Gelijkstroom Geen onderdeel 

Kabelcorridor  √ IEA Toekomstvastheid 

Effecten exploitatiefase  √ Alle deelrapporten 

Eén MER Net op zee en Wind op zee Geen onderdeel 

Cumulatieve effecten  √ MER Natuur, gebruiksfuncties, Bodem en 

Water, Landschap, Cultuurhistorie en 

Archeologie 

Veldonderzoek MER fase 2 

Stikstof  √ MER Natuur 

N2000 (Vertroebeling, verstoring, vergraving)  √ MER Natuur 

Diepte kabels  √ MER Bodem en Water en IEA Techniek 

Referentiegebied  √ MER Natuur 

Zeehonden  √ MER Natuur 

ADC-toets MER fase 2 

Borkumse Stenen  √ MER Natuur 

Zienswijzen 
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lunch 
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Natuurinclusief ontwerpen (zee) 

MIVSP 

Vogelplatform 

Biohut 

Scour protection 

Reef ball 
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Pilot ecologische inpassing (land) 

TenneT heeft voor de NOZ projecten een lopende 

samenwerkingsbijeenkomst met Natuur en Milieu waarbij Stichting de 

Noordzee een review van het MER deel 1 coördineert voor de 

"groene" belangenorganisaties (voor zowel de zee als de landtracés) 

  

Daarnaast zijn er gesprekken om te komen tot een Pilot voor een 

samenwerkingsovereenkomst met de Friese Milieu Federatie en 

de Natuur en Milieu Federatie Groningen om te inventariseren welke 

mogelijkheden er zijn om een ecologische meerwaarde  te creëren 

voor het Voorkeursalternatief  
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Vooruitblik 

• 04 februari: bijpraten natuur & milieu Waddenzee 

• februari: publicatie vastgesteld NRD 

• januari – juni: opstellen IEA 

• 14 april: werksessie terugkoppeling resultaten IEA  

• april: review MER deel 1 door Stichting de Noordzee 

• juni: publicatie IEA + MER fase 1 

• juni – begin juli: mogelijkheid voor reactie op IEA + informatieavonden 

• medio sept: regioadvies op IEA 

• oktober: keuze voorkeursalternatief door Minister van EZK 
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Werksessie 14 april 
Terugkoppeling Integrale Effecten Analyse 

 
• Onderscheidende effecten per tracé voor de thema’s 

• Milieu 

• Techniek 

• Toekomstvastheid 

• Omgeving 

• Kosten 

 

• Afgewisseld door presentaties van tracé overstijgend belangen om 

belangen van de achterban te presenteren voor natuur, landbouw en 

archeologie & aardkunde 
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Rondvraag? 

49 



Aansprakelijkheid en auteursrecht TenneT 

Disclaimer 
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