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09.00 WELKOM EN VOORSTELRONDE 
 

De deelnemers stellen zich kort voor.  

 

Waddenvereniging: 

- speerpunten: wind op zee is belangrijk. Deze ontwikkeling gaat verder, dus 

ontwikkel zoveel mogelijk toekomstbestendig. Zeker ook met het oog op de 

aangekondigde nieuwe parken boven Groningen. 

 

Coalitie bescherming van de Wadden: 

- aansluitend op reactie van de Waddenvereniging. Kies voor tracé met zo min 

mogelijk milieueffecten, ook in de aanlegfase. 

 

Staatsbosbeheer: 

- Staatsbosbeheer heeft de brief van de gezamenlijke natuurorganisaties niet 

ondertekend, maar onderschrijft in grote lijnen de reactie op het voornemen en 

participatieplan; 

- toekomstbestendigheid is een relevant thema; 

- Staatsbosbeheer vraagt of de mogelijkheid tot aansluiting in Lauwersoog 

onderzocht kan worden. 
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09.15 TOELICHTING PROJECT 
 

TenneT laat een presentatie zien van het project tot nu toe (bijgevoegd). In aanvulling 

daarop komen de volgende vragen en opmerkingen: 

 

MinEZK en TenneT lichten toe dat er op dit moment nog geen beleid is over de 

windontwikkeling na 2030. De Waddenvereniging vraagt of het recente nieuws dat de 

Minister meer windparken ten noorden van de Waddeneilanden wil ontwikkelen, ter 

vervanging is van enkele parken voor de Hollandse Kust die niet in de Routekaart 2030 

staan. Aangezien er nog geen beleid is na 2030, is op dit moment niet aan te geven 

waar de nieuwe windparken ontwikkeld worden. 

 

De Waddenvereniging vraagt of alle windenergie die ten noorden van de Wadden 

wordt opgewerkt in de Eemshaven verbruikt zal worden, of dat dit verder het land in 

getransporteerd moet worden. Ook wordt gevraagd of het landelijk net deze stroom in 

voldoende mate kan ontvangen. TenneT geeft aan dat niet alle stroom in de 

Eemshaven verbruikt zal worden, zeker in relatie tot de import van 

windenenergieproductie in Duitsland en de internationale stroomkabels die in de 

Eemshaven aan land komen. Om de stroom te kunnen transporteren wordt momenteel 

al gewerkt aan versterking van het hoogspanningsnet in Groningen (onder andere 

nieuwe 380 kiloVolt hoogspanningsverbinding) en zijn mogelijk ook nog 

netversterkingen op land nodig, wellicht in Friesland en verder landinwaarts. 

 

TenneT licht de procedure toe en geeft aan dat naar verwachting het VKA-besluit iets 

later wordt genomen dan in de presentatie is opgenomen. Waarschijnlijk wordt dit 

besluit na de zomer 2020 genomen door de Minister van EZK in overleg met de 

Minister van BZK. 

 

Staatsbosbeheer: de reactienota is ontvangen. Hoe wordt de terugkoppeling in het 

najaar voorzien en hoe verhoudt zich dit tot de reactienota? TenneT geeft aan dat in 

oktober, tijdens de 6 weken terinzageleggingperiode van de NRD, 

terugkoppelworkshops worden georganiseerd. Daarin wordt inhoudelijk 

teruggekoppeld hoe de tracéontwikkeling verder is gedetailleerd op basis van de 

ontvangen reacties en de eerste onderzoeken. In de concept NRD wordt op hoofdlijnen 

ook aangegeven hoe omgegaan is met de ontvangen input van de afgelopen 

maanden. 

 

Het plaatje over het windgebied laat twee 'groene' delen zien waar windmolens 

gebouwd kunnen worden. Een deel ten westen van Gemini en een oostelijk deel tussen 

de twee delen van Gemini. De Waddenvereniging vraagt hoe het westelijke en 

oostelijke deel van NOZ TNW wordt ontwikkeld. TenneT geeft aan dat er op dit 

moment alleen wordt gekeken naar de ontwikkeling van het westelijke deel van NOZ 

TNW (de driehoek). Hier is naar verwachting voldoende ruimte om 700 MegaWatt te 

plaatsen. 

 

De Waddenvereniging vraagt hoe diep de kabels in de zee worden aangelegd. TenneT 

geeft dat dit nader onderzocht moet worden omdat het erg locatiespecifiek is. De 

(minimale) vergunningseisen zijn afhankelijk van de locatie op zee 1 tot 3 meter onder 

de zeebodem. Cobra Cable ligt op sommige plekken tot 15 meter diep. In deze 

gevallen is bij aanleg extra baggerwerk nodig, dat milieueffecten teweeg kan brengen. 

Op het wad is ander materieel nodig om aan te leggen dan op zee of in de geulen, de 

diepte moet hier nog bepaald worden. Het verschil in ecologische effecten zal in het 

MER onderzocht worden. 
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09.30 TOELICHTING TRACÉONTWIKKELING 
 

Staatsbosbeheer: 

Zit in de VANOZ ook de vraag naar bundeling van infrastructuur in het kader van 

toekomstbestendigheid?  

 

Witteveen+Bos: 

Deze vraag is gesteld in VANOZ. De invulling van de vraag naar bundeling onder het 

thema toekomstvastheid wordt nu nader gedefinieerd. Niet bij alle tracéalternatieven 

zal bundeling mogelijk zijn. Ook zal bekeken worden of bundeling tot andere negatieve 

effecten kan leiden (bijvoorbeeld elektrische beïnvloeding van buisleidingen). 

 

10.00 TOELICHTING STAND VAN ZAKEN TRACÉS 
 

Witteveen+Bos geeft een toelichting op de tracés zoals weergegeven in de presentatie. 

 

10.15 INBRENG GEBIEDSKENNIS EN REACTIES OP TRACÉS 
 

Staatsbosbeheer:  

Is het een optie om de kabel van Gemini te verwijderen en te vervangen voor een 

nieuwe DC-(gelijkstroom)verbinding, waarop beide parken aangesloten kunnen 

worden? 

 TenneT geeft aan dat het gehele Gemini-kabelsysteem precies ontworpen is op dat 

windpark. Om dit te veranderen in een gelijkstroomverbinding zouden niet alleen de 

kabels, maar ook het platform op zee en het transformatorstation op land volledig 

vervangen moeten worden. Die zijn immers geschikt voor wisselstroom. Naast dat dit 

een grote financiële kostenpost is, zal de verwijdering ook milieueffecten teweeg 

brengen. Om vervolgens een nieuwe verbinding aan te leggen zullen wederom 

milieueffecten optreden en flinke kosten gemaakt moeten worden. Omdat dit geen 

directe voordelen biedt ten opzichte van andere opties, zal dit scenario niet nader 

onderzocht worden. 

 

De Waddenvereniging vraagt naar de mogelijkheden om de tracés van gasleidingen te 

volgen, na uitgebruikname ervan. Of kunnen we overstappen naar waterstoftransport?  

TenneT geeft aan dat dit ook redelijk veel technische uitdagingen met zich meebrengt. 

De bestaande gasleidingen liggen deels op andere locaties (want deze gaan naar de 

gasplatforms) waardoor een veel langer kabeltracé nodig zal zijn dan wanneer een 

directe lijn (korter tracé) gekozen wordt. Hierdoor zijn extra milieueffecten en kosten te 

verwachten bij het volgen van gasleidingen. De leidingen zelf zijn op dit moment niet 

direct geschikt om waterstof te transporten (dit is vluchtiger dan gas). Verder kunnen 

stroomverbindingen en pijpleidingen niet te dicht naast elkaar liggen in verband met 

elektrische beïnvloeding (hierdoor kan schade aan de pijpleidingen ontstaan).  

 

De Waddenvereniging vraagt wat de kostenverschillen per km tussen wisselstroom en 

gelijkstroom zijn. Het verschil is +/- 1,5 keer de prijs (gelijkstroom duurder dan 

wisselstroom). Het idee van een stopcontact op zee is ook genoemd in de reactie op 

het voornemen. Het is nu lastig om in te spelen op eventuele toekomstige parken om 

mee te koppelen, omdat nog niet is vastgesteld waar deze parken moeten komen. Ook 

de technische componenten zijn niet duidelijk (AC, DC of waterstof, welke vermogens, 

welke kabellengtes). IJmuiden Ver (waar 2 x 2 GigaWatt wordt ontwikkeld en 
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aangesloten) heeft nog 4 jaar meer ontwikkeltijd dan NOZ TNW (dat in 2026 

operationeel moet zijn), waardoor daar meer tijd is om nieuwe elementen te 

ontwikkelen. In het thema toekomstbestendigheid zoeken we naar mogelijkheden om 

deze ontwikkelingen een plek te geven in de afweging.  

 

De Waddenvereniging geeft aan dat de kernvraag is of de afweging voor ontwikkeling 

van parken ten noorden van de Wadden wel juist is, gezien de routes door de 

Waddenzee. Zou ontwikkeling voor de Hollandse Kust dan geen betere afweging zijn?  

Witteveen+Bos geeft aan dat voor de Hollandse Kust ook milieueffecten spelen, 

waaronder vogelsterfte. TenneT vult aan dat het grootste deel van de windparken op 

zee al voor de Hollandse Kust gebouwd is/wordt. Een klein deel is nu voorzien in het 

noorden van het land. Ook moet rekening gehouden worden met de capaciteit van het 

landelijke hoogspanningsnet, mede hierom is een verdeling van windparken over de 

Noordzee wenselijk. 

 

De Waddenvereniging geeft aan dat de hersteltijd van het wad zeer lang is, dit blijkt 

ook uit de eerste studies in het referentiegebied. Een toekomstbestendige keuze is dus 

wat haar betreft essentieel. De lange termijnafweging voor ontwikkeling na 2030 moet 

door het ministerie worden gemaakt. 

 

Staatsbosbeheer vraagt naar de risico’s voor de scheepvaart: wat zijn de potentiële 

risico’s van calamiteiten in het windpark, met betrekking tot risico’s voor het milieu?  

Witteveen+Bos geeft aan dat dit onderzocht wordt in het MER voor het kavelbesluit 

(voor het windmolenpark zelf). In het MER NOZ TNW (voor de kabelverbinding) 

onderzoeken we wel de scheepvaartrisico’s voor het offshore transformatorstation van 

TenneT. 

 

De Waddenvereniging vraagt of het windpark TNW en het NOZ TNW niet als één 

project moet worden gezien voor het MER, aangezien TNW slechts één windpark 

betreft. MinEZK zal dit verder onderzoeken. 

 

Vragen naar aanleiding van de reactienota 

 

Pilots waterstof 

MinEZK geeft aan dat offshore waterstoftechniek nog niet of nauwelijks beschikbaar is. 

De Waddenvereniging vraagt wanneer de laatste kans is om over te stappen naar 

waterstof in dit project.  

TenneT geeft aan dat de kans heel klein is dat bij de realisatie van dit project voldoende 

vraag naar waterstofafname is en de technische mogelijkheden ver genoeg zijn. Ook is 

het de vraag of het voor marktpartijen dan al rendabel is. MinEZK geeft aan bij grote 

mijlpalen (zoals NRD, VKA-keuze) naar de actuele stand van de techniek te kijken. 

 

Waddenvereniging: monitoring ecologische effecten van magnetische velden:  

- wat zijn de effecten van barrièrewerking voor dieren?  

- wat betekent dit voor het milieu? 

- is dit nu geen belemmering voor de keuze voor een tracé door de Waddenzee? 

 

Onder andere de aanwezige natuurorganisaties vroegen om een tracéalternatief 

door/langs de Eemsgeul richting Eemshaven ook te onderzoeken (ook al was deze 

afgevallen in de VANOZ). Het ontwijken van het referentiegebied lijkt onmogelijk bij 

een route door/langs de Eemsgeul. TenneT geeft bij de natuurorganisaties aan dat dit 

een gevolg is van een offshore route richting de Eemshaven. TenneT vraagt of dit voor 

de aanwezige partijen een reden is om daarom dit tracéalternatief af te laten vallen. Dat 

is niet het geval. TenneT en MinEZK zullen daarom dit tracéalternatief ook in het MER 
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onderzoeken. Naast deze route zijn nog twee tracéalternatieven naar Eemshaven, één 

over land en één parallel aan de noordkant van de dijk in de Waddenzee (buiten de 

kwelders). 

 

Bovendien is op verzoek van de omgeving een aantal aanpassingen gemaakt ten 

gunste van (verwachte) milieueffecten. Zo is een extra alternatief op land meegenomen 

wat Middag-Humsterland niet/nauwelijks doorsnijdt. Bij de routes over de eilanden is 

specifiek rekening gehouden met het beschermde duingebied en de kwelders. TenneT 

geeft aan dat we dit, net zoals alle andere effectonderzoeken, grondig in beeld 

brengen. 

 

Tussencompensatie:  

TenneT geeft aan dat middels onderzoek is aangetoond dat tussencompensatie geen 

toegevoegde waarde heeft voor het NOZ TNW. Tussencompensatie is daarom komen 

te vervallen, zowel in de vorm een extra platform op zee als de optie op een eiland. 

 

Waddenvereniging: het gevoel leeft dat de ontwikkeling kostengestuurd is.  

TenneT geeft aan dat dit absoluut niet de bedoeling is. Voor alle tracéalternatieven 

wordt een integrale effectenanalyse (IEA) gemaakt op vijf thema’s: milieu, omgeving, 

techniek, kosten en toekomstvastheid. De Minister van EZK maakt in overleg met de 

Minister van BZK op basis van deze IEA en het regionaal advies een keuze voor het 

voorkeursalternatief.  

 

MinEZK geeft aan dat hij het jammer vindt dat dit beeld speelt, want dit is niet de 

bedoeling. Hij begrijpt het gevoel wel, omdat kosten makkelijk aantoonbaar zijn en 

vaak als voorbeeld genoemd worden. MinEZK geeft aan dat het ministerie tijdens het 

IEA-proces actief bij de betrokkenen navraagt of de integrale afweging ook duidelijk en 

transparant verwoord is. 

 

TenneT: Nature Inclusive Design (NID)  

TenneT wil graag maatregelen nemen die toegepast worden in de verbinding om de 

natuur(ontwikkeling) te verbeteren. TenneT kan een voorbeeld sturen wat TenneT in 

Borssele toepast. MinEZK vult aan dat bij het ministerie ook veel initiatieven voor NID 

spelen, ook in de windparken. De Waddenvereniging geeft aan dat het afsluiten van 

gebieden voor scheepvaart of visserij grote positieve milieueffecten kan hebben. 

Mogelijk kan MinEZK hier ook rekening mee houden in de onderzoeken. 

 

Staatsbosbeheer: aansluiting Lauwersoog, zodat daar groene waterstof geproduceerd 

kan worden. TenneT geeft aan dat het vermogen van NOZ TNW (700 MW) te groot is 

voor de vraag in Lauwersoog en dat er - zonder een nieuw hoogspanningsstation te 

bouwen - niet rechtstreeks op de verbinding aangesloten kan worden. Ontwikkelingen 

in de haven bij Lauwersoog kunnen wellicht via de regionale netbeheerder aangesloten 

worden.  
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10.30 VERVOLGPROCES EN RONDVRAAG 
 

TenneT en MinEZK zijn voornemens om in de concept NRD de zoekgebieden nader te 

definiëren tot lijnen om zo meer helderheid te verschaffen over de routes die worden 

onderzocht. 

 

Zienswijzen kunnen formeel ingediend worden op de concept NRD, tijdens de periode 

van 6 weken terinzagelegging. Hoe en waar dit kan wordt via onder andere kranten en 

de nieuwsbrief gecommuniceerd.  

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website 

https://www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden/ 

 

Medio oktober 2019 is een nieuwe ronde informatiebijeenkomsten. 

 

10.45 AFSLUITING 
 

TenneT vraagt of er specifieke momenten zijn waarop de aanwezige partijen betrokken 

kunnen worden. It Fryske Gea geeft aan dat tussentijdse MER-resultaten gedeeld en 

gespiegeld kunnen worden met de Coalitie om de kwaliteit van het onderzoek te 

verbeteren. De Waddenvereniging onderschrijft dit en geeft aan graag de 

conceptresultaten van het ecologisch onderzoek te willen bespreken en samen te zitten 

over de resultaten van de natuuronderzoeken. Dit zal voor april 2020 moeten 

plaatsvinden. Op dat moment kunnen we de effecten echt wegen. 

 TenneT vraagt naar de relatie FMF en de coalitie. FMF is niet aangesloten bij de coalitie, 

heeft nu wel gezamenlijk met de coalitie een reactie gestuurd. 

 

Staatsbosbeheer: 

- MES-studie goed meenemen in het onderzoek; 

- welke afspraken zijn gemaakt met de FMF over de bijdrage aan het MER? TenneT 

zoekt dit uit en komt hier op terug. 

 

Staatsbosbeheer geeft complimenten aan MinEZK en TenneT voor het overleg. Fijn dat 

er om dit moment al zoveel ruimte is voor inhoudelijk overleg. Andere partijen sluiten 

hierbij aan. 
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BIJLAGE: PRESENTATIE 



 
Net op zee  

Ten Noorden van de Waddeneilanden 
15-7-2019  

 Frank Timmer en Koen Haans 

Olaf Herfst (telefonisch) 



Safety topic 

2 

In geval van calamiteiten en/of ontruiming van het pand: 

• Volg de vluchtroutes zoals aangegeven  

  

 

•  Ga naar het verzamelpunt   

  

• Volg de instructies van BHV (te herkennen aan de gele hesjes) bij 

calamiteiten en/of ontruiming. 

 



Agenda  

3 



Toelichting project (TenneT) 

4 

˗ Introductie TenneT 

˗ Doelstellingen 

˗ VANOZ 

˗ Raakvlak andere projecten 

˗ Omgeving 

 



Netkaarten 



Routekaart  2023 

Volgens de 'vervolgroutekaart  2030' gepubliceerd 

in 2018 moet er tussen 2024 en 2030 nog eens 7 

Gigawatt aan windparken op zee bij komen. De 

windparken die in de komende jaren worden 

voorbereid komen in de windgebieden Hollandse 

Kust (west), Ten noorden van de Waddeneilanden 

en IJmuiden Ver.  

 

Routekaart 2030 

https://www.noordzeeloket.nl/functies-en-gebruik/windenergie/vervolgroutekaart/vervolgroutekaart/vervolgroutekaart/
https://www.noordzeeloket.nl/functies-en-gebruik/windenergie/vervolgroutekaart/vervolgroutekaart/vervolgroutekaart/
https://www.noordzeeloket.nl/functies-en-gebruik/windenergie/vervolgroutekaart/vervolgroutekaart/vervolgroutekaart/
https://www.noordzeeloket.nl/functies-en-gebruik/windenergie/vervolgroutekaart/vervolgroutekaart/vervolgroutekaart/


Doelstellingen 

7 

˗ 700 MW 

˗ +/- 100km lengte (80/20) 

˗ Transformatorstation ca. 3,5 ha (+2 ha werkterrein) 

˗ Aansluiten op Eemshaven/Vierverlaten/Burgum 

˗ Operationeel in 2026 (3-4 jaar bouwtijd) 



Doelstellingen 

8 



VANOZ (Verkenning Aanlanding Netten op Zee) 

9 

˗ Voorbereiding op de procedures voor de windparken 2024-2030. 

˗ Gesprekken gevoerd met betrokkenen en belanghebbenden.  

˗ Conclusie: het windenergiegebied Ten Noorden van de 

Waddeneilanden kan (nettechnisch) verbonden worden met het 

landelijk hoogspanningsnetwerk in Eemshaven, Vierverlaten of 

Burgum d.m.v. een ondergrondse wisselstroomkabelverbinding. 



10 



11 

Aanbevelingen 
VANOZ: 

• Start met informatie 
verzamelen voor 
mogelijkheden 
tracering en 
bundeling van 
kabelsystemen door 
Waddenzee 

• Breng 
beschikbaarheid in 
kaart van 
bedrijfskavels en 
daarmee ruimte voor 
transformatorstation 

 

 

• Link naar meer 
informatie: 
https://www.rvo.nl/su
bsidies-
regelingen/bureau-
energieprojecten/lop
ende-
projecten/hoogspann
ing/verkenning-
aanlanding-netten-
op-zee-2030 



Raakvlak andere projecten  

12 

˗ Eemshaven-Vierverlaten 380kV (bovengrondse hoogspanningsverbinding, in 2022 in 

bedrijf) 

˗ Bouw / uitbreiding hoogspanningstation Vierverlaten 380kV (in uitvoering) 

˗ Diverse energie-ontwikkelingen in Eemshaven (nieuw 110kV-station, CobraCable en 

ontwikkelingen derden (zonneparken etc.) 

˗ Ruimte vrijhouden rondom Burgum voor toekomstige ontwikkelingen 



Aanpak m.e.r. en tracéontwikkeling 

13 

˗ Mijlpalen planning 

˗ Aanpak NRD-fase  

  



14 



Belangrijke mijlpalen NoZ TNW 
 

15 

Maart 2019   PSU – start project 

September 2019  Concept NRD 

Febr/maart 2020  NRD vaststellen 

Juli 2020    VKA besluit 

Februari 2021   Indienen vergunningsaanvragen 

Juni 2021    Ontwerp vergunningen  

November 2021  Definitieve vergunningen 

Oktober 2022   Vergunningen onherroepelijk 



Stappen NRD-fase en tracéontwikkeling 

16 

˗ Maart:    Gebiedsanalyse: belemmeringen en kansen in kaart brengen 

˗ April:    Ophalen eisen en wensen omgevingspartijen 

˗ April/mei:  Ontwikkeling alternatieven en beoordelen op haalbaarheid 

˗ Mei:    Terugleggen van alternatieven bij omgevingspartijen 

˗ Juni:   Inloopavonden + oproep inbreng van alternatieven 

˗ September:  Vastleggen alternatieven in concept NRD 

˗ Febr/maart 2020: NRD vaststellen 

 



Overzicht workshops tijdens de NRD-fase 

17 

3 april Workshop RWS 

15 april Workshop offshore incl. Ameland en Schiermonnikoog 

16 april Workshop onshore Fryslân 

18 april Workshop onshore Groningen 

14 mei Workshop terugkoppeling offshore 

16 mei Workshop terugkoppeling onshore 

ntb juni Openbare informele inloopavonden (extra) voorafgaand aan ter inzage              

                legging concept NRD 



Toelichting techniek Net op Zee TNW 
 

18 





Installatie Jacket 



Piling of the jacket 



Installation of the top side 



Installatie zeekabel 



Installatie zeekabel 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw6puT84rTAhUkYJoKHVvTB6wQjRwIBw&url=http://www.jandenul.com/en/pressroom/press-releases/cable-laying-vessel-isaac-newton-loaded-with-8500-tons-of-cable-on-its-way&psig=AFQjCNHmuPllBU0DqKFZscMW6YAnDlAlug&ust=1491398666619030
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-ici084rTAhVBjiwKHZ2AAkoQjRwIBw&url=http://subseaworldnews.com/2011/12/08/abb-invests-usd-400-million-to-expand-subsea-cable-production-capacity-in-sweden/&bvm=bv.151426398,d.bGs&psig=AFQjCNF7rUorspxNxmo2Qub_KeiHpf1w8A&ust=1491398732384505


Installatie zeekabel 



Installatie zeekabel 

Video 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivvf_i84rTAhUGWSwKHXsKCosQjRwIBw&url=http://www.eta-ltd.com/jettingsleds_power_cable_laying.html&bvm=bv.151426398,d.bGs&psig=AFQjCNHfjdPd-T3Q3fJUp6eeZwjfTjUJvw&ust=1491398822809700
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimmIuI9IrTAhXkO5oKHWerAsEQjRwIBw&url=http://www.offshorewind.biz/tag/cable/page/6/&bvm=bv.151426398,d.bGs&psig=AFQjCNHfjdPd-T3Q3fJUp6eeZwjfTjUJvw&ust=1491398822809700
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Benodigde oppervlakte is  
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Aanpak alternatieven ontwikkeling 
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Stap 1: VANOZ is het vertrekpunt van de alternatievenontwikkeling; 

Stap 2: Wat is de kortste route van A naar B; 

Stap 3: Milieuafweging: 

•  Beoordelingskader milieuonderzoeken vaststellen; 

•  Belemmeringenkaarten opstellen; 

Stap 4: Ontwikkelen alternatieven voor NRD. 

 



Ontwerpuitgangspunten offshore kabeltracé 
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1. Ontwerp voldoet aan de Typical Installation Method (TIM), kabelcorridorbreedte = 1200m; 

2. Zo kort mogelijke route van offshore station tot aanlandpunt (eventueel via tussencompensatie 

locatie); 

3. Vermijd olie- en gasplatforms (inclusief rekening houdend met veiligheidsafstand = 500m); 

4. Vermijd offshore infrastructuur (inclusief rekening houdend met veiligheidsafstand = 500m); 

5. Vermijd scheepswrakken; 

6. Vermijd zoveel mogelijk milieuthema’s conform TenneT PvE AO002 (zoals natuur, visserij, 

defensie, aquacultuur, zandwinning en scheepvaartroutes); 

7. Houd rekening met bathymetrie van de zeebodem (hydrodynamica en morfologie); 

8. Zo min mogelijk kruisingen met infrastructuur. 
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Ontwerpuitgangspunten onshore kabeltracé 
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1. Ontwerp voldoet aan de Typical Installation Method (TIM), kabelcorridorbreedte = 50m (incl 

werkstrook); 

2. Zo kort mogelijke route van aanlandpunt tot aansluitlocatie; 

3. Vermijd zoveel mogelijk steden, dorpen en woningen (magneetvelden); 

4. Vermijd zoveel mogelijk locaties met een extern veiligheidsrisico (windturbines en BRZO-bedrijven); 

5. Vermijd zoveel mogelijk milieuthema’s conform TenneT PvE AO002 (zoals archeologie, cultuurhistorie, 

natuur en waterkeringen); 

6. Vermijd zoveel mogelijk ondergrondse infrastructuur (kabels, pijpleidingen, rioolwater en drinkwater); 

7. Ondergrondse verbindingen en bovengrondse lijnen mogen parallel lopen en kruisen; 

8. Rijkswegen, provinciale wegen en spoorwegen (zo veel mogelijk) haaks kruisen; 

9. Onderlinge beïnvloeding met buisleidingen, spoorlijnen e.d. zoveel mogelijk voorkomen. 
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Ontwerpuitgangspunten onshore transformatorstation 
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1. Maximaal 5-6 km van het aansluitstation (Burgum/Vierverlaten/Eemshaven); 

2. Houd rekening met magneetveldcontour; 

3. Zo veel mogelijk voorkomen van geluidshinder; 

4. Vermijd zoveel mogelijk milieuthema’s conform TenneT PvE AO002 (zoals archeologie, 

cultuurhistorie, natuur en waterkeringen); 

5. Benodigd oppervlakte is ca. 3,5 ha (+2 ha tijdelijk werkterrein). 

 

 

 



Inbreng gebiedskennis, reacties tracés 
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Vervolg en planning 
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