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1 WELKOM EN VOORSTELRONDE 
 

Witteveen+Bos heet de deelnemers, mede namens TenneT, welkom en geeft een toelichting op het 

programma.  

 

Het doel van de workshop is tweeledig: 

1 een terugkoppeling geven over de wijze waarop de aandachtspunten en wensen uit de eerste workshop 

(april) zijn meegenomen in de verdere uitwerking van de concepttracés;  

2 de concepttracés presenteren en bespreken of de opgehaalde aandachtspunten en wensen goed 

geïnterpreteerd en meegenomen zijn.  

 

Alle deelnemers stellen zich kort voor. 
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2 TOELICHTING TRACÉONTWIKKELING 
 

Witteveen+Bos presenteert de aanpak van de tracéontwikkeling. Hij geeft een toelichting op de leidende 

principes voor tracéontwikkeling onshore en geeft een overzicht van de wensen en aandachtspunten vanuit 

de workshops en hoe de wensen zijn meegenomen in de tracéontwikkeling. In bijlage I is de presentatie 

terugkoppeling workshop aansluitlocatie Burgum: Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden 

toegevoegd.  

 

TenneT en Witteveen+Bos lichten toe dat de concepttracés op land zijn ingetekend als brede corridors 

(respectievelijk van 100 en 1.000 meter breed). Dit is gedaan om voldoende schuifruimte te behouden om 

effecten te beperken of voorkomen, die in het MER naar voren kunnen komen. Daarnaast zijn de tracés zo 

breed om te voorkomen dat de verkeerde indruk wordt gewekt dat de tracés al in detail zijn onderzocht.  

 

Naar aanleiding van deze presentatie zijn de volgende vragen gesteld:  

 

- It Fryske Gea vraagt welk deel van het tracé wordt aangelegd met een boring en welk deel met een open 

ontgraving. Hij geeft aan dat dit veel uitmaakt voor de landschappelijke impact.  

 

Witteveen+Bos geeft aan dat een open ontgraving vanuit techniek en kosten de voorkeur heeft. 

Daarnaast zijn de kabels beter bereikbaar voor reparaties. TenneT vult aan dat de aanlegmethode mede 

afhangt van de milieueffecten die blijken uit het MER. Aan de hand hiervan zal bepaald worden of het 

nodig is om een boring toe te passen als mitigerende maatregel.  

 

- Gemeente Noardeast-Fryslân/Dantumadiel vraagt of het landschap zoveel mogelijk wordt hersteld zoals 

het was. TenneT bevestigt dit. Daarbij zal TenneT niet alleen de toplaag herstellen, maar ook laagsgewijs 

de onderliggende bodemstructuur. Dit gebeurt onder cultuurtechnisch toezicht.  

 

- Landschapsbeheer Friesland vraagt of het mogelijk is om de kabels in een smallere gleuf aan te leggen.  

 

TenneT licht toe dat een standaard open ontgraving - voor dit project gaat het dan om  

2 kabelsystemen met elk 3 kabels (dus 6 in totaal) met tussenliggende ruimte - vraagt om een 

werkstrook van 50 meter. Dit is inclusief de benodigde ruimte voor grondopslag. Bij de aanleg is in 

principe geen sprake van grondtransport. De afgegraven grond wordt laag voor laag, zodat de originele 

opbouw intact blijft, teruggeplaatst. Wanneer geen strook van 50 meter beschikbaar is, worden andere 

afmetingen of aanlegmethoden gehanteerd. Mogelijk zijn ook aanvullende maatregelen nodig, zoals een 

ander type kabel of het toepassen van grondverbetering.  

 

- Landschapsbeheer Friesland vraagt of het mogelijk is om bij de aanleg van de kabels een ploegtechniek 

toe te passen, vergelijkbaar met de aanleg van drainage. Dit leidt tot minder schade tijdens de aanleg.  

 

TenneT geeft aan dat in deze fase nog niet naar aanlegmethoden wordt gekeken. Dit is namelijk mede 

afhankelijk van de resultaten van de milieueffectonderzoeken. De techniek waar Landschapsbeheer 

Friesland op doelt is tot nu toe alleen beschikbaar voor 110 kV kabels, maar mogelijk is dit op het 

moment van aanleggen geïnnoveerd naar 220 kV. Witteveen+Bos vult aan dat het effect van 

verschillende aanlegmethoden wordt beoordeeld in het MER. TenneT licht toe dat de keuze voor de 

aanlegmethode niet alleen gebaseerd wordt op milieueffecten, maar ook op techniek, omgeving, kosten 

en toekomstvastheid. De Minister van EZK maakt een integrale afweging, waarbij ook de professionele 

belanghebbenden worden geconsulteerd. 

 

- Gemeente Tytsjerksteradiel geeft aan dat de buffers die nu op de kaarten rondom de tracés zijn 

getekend goed toegelicht moeten worden. Waarom wordt deze breedte gehanteerd? De tracés kunnen 

omwonenden het gevoel geven dat de keuze al is gemaakt. Gemeente Tytsjerksteradiel vraagt hoe de 

input van mensen uit het gebied wordt meegenomen.  
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TenneT geeft aan dat TenneT en MinEZK in de communicatie met de omgeving nadrukkelijk willen 

vermelden dat de corridors het resultaat zijn van het voorwerk, dat is gedaan in overleg met de 

professionele belanghebbenden. De concepttracés, zoals weergegeven in de presentatie, zijn ingetekend 

als brede corridors (respectievelijk 100 en 1.000 meter breed). Binnen deze zoekgebieden wordt de beste 

locatie voor het tracé verder onderzocht in het MER. Aan burgers zal worden gevraagd om ook 

suggesties te doen voor alternatieve tracés. Daarbij moeten de alternatieven wel aan een aantal 

randvoorwaarden voldoen. Dit wordt toegelicht op de inloopbijeenkomst zelf.  

 

- Provincie Fryslân vraagt of er binnen de concepttracés al gebieden zijn waarvan zeker is dat daar 

geboord moet worden.  

 

Witteveen+Bos geeft aan dat onder het EHS-gebied Houtwiel, ten noorden van Burgum, waarschijnlijk 

geen open ontgraving toegepast kan worden. Dit geldt over het algemeen ook voor kruising met spoor-, 

vaar- en autowegen. 

 

- Provincie Fryslân vraagt om bevestiging dat er geen alternatieve aanlegmethode is dan boren bij het 

EHS-gebied Houtwiel. Als dit het geval is, is het goed om dit ook met de omgeving te communiceren.  

 

TenneT geeft aan dat we in deze fase nog niet specifiek voor elke belemmering kunnen benoemen waar 

een boring zal worden toegepast. Uit de milieueffecten kan blijken of het toepassen van een boring 

nodig is. Overigens zijn bij boringen ook grote werkterreinen nodig bij de in- en uittredepunten die ook 

lokaal effecten kunnen hebben. Waar het nu wel al zeker is dat een boring noodzakelijk is, communiceert 

TenneT dit. Voor andere gebieden moeten we de resultaten van de MER-onderzoeken afwachten.  

 

- It Fryske Gea vraagt of een boring wordt toegepast als het moet (vanwege wetgeving) of ook wanneer 

impact wordt verwacht.  

 

TenneT geeft aan dat deze keuze wordt gemaakt in een integrale afweging tussen milieueffecten, 

(maatschappelijke) kosten, technische noodzaak en omgeving (draagvlak). 

 

- Provincie Fryslân geeft aan dat er geen corridor van 50 meter beschikbaar is aansluitend op de Centrale 

As. De bermen zijn niet zo breed. Daarnaast is een aandachtpunt dat de weg landschappelijk is ingepast. 

Een nieuw project kan de structuren die net herstellen, opnieuw aantasten bij een doorkruising. Houd 

hier rekening mee.  

 

- Provincie Fryslân vraagt hoeveel afstand moet worden gehouden tot solitaire woningen.  

 

 Witteveen+Bos geeft aan dat hier geen wettelijke normen voor zijn. Wel is er een beleid omtrent 

magneetvelden voor de afstand van bovengrondse hoogspanningsverbindingen tot woningen en andere 

gevoelige bestemmingen. In dat beleid wordt een richtwaarde van 0,4 microtesla (eenheid voor 

magneetvelden) gehanteerd. Bij aanleg van tracés van bovengrondse hoogspanningsverbindingen dient 

zoveel als mogelijk voorkomen te worden dat gevoelige bestemmingen (woningen, scholen, crèches, 

kinderopvangplaatsen) binnen de magneetveldzone van 0,4 microtesla liggen. Dit voorzorgsbeginsel 

geldt niet voor ondergrondse kabels, maar in dit project wordt veiligheidshalve dezelfde richtwaarde 

aangehouden. Rondom alle woningen wordt daarom een buffer van 50 meter gehanteerd. In combinatie 

met de werkstrook van 50 meter is de afstand altijd groot genoeg om een overschrijding van de  

0,4 microtesla-grens uit te sluiten.  

 

- Landschapsbeheer Friesland is van mening dat een tracé naar Burgum veel meer moeilijkheden kent dan 

een tracé naar de Eemshaven. Hij vraagt waarom TenneT deze problemen opzoekt en niet voor de 

Eemshaven kiest.  

 

TenneT geeft aan dat die afweging teruggaat naar de Verkenning Aanlanding Netten op Zee (VANOZ). In 

dit rapport zijn de technische mogelijkheden onderzocht om Net op zee Ten noorden van de 

Waddeneilanden aan te sluiten. Burgum, Vierverlaten en Eemshaven zijn hiervoor geschikt. De 
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Eemshaven lijkt voor veel partijen inderdaad logisch vanuit het industriële karakter, maar de route er 

naartoe is niet zonder negatieve effecten. De offshore kabelgeul ligt waarschijnlijk al vol en alternatieven 

over land of door het wad leiden ook tot milieueffecten. Daarom is het ook nodig om alternatieven te 

onderzoeken. Alle drie de aansluitlocaties hebben voor- en nadelen. De route naar Burgum is 

bijvoorbeeld het kortst. Witteveen+Bos vult aan dat er vanuit de netstrategie ook overwegingen spelen. 

Met het oog op de toekomst kan het mogelijk beter zijn om Eemshaven en Vierverlaten nog vrij te laten 

voor toekomstige grotere windparken op zee.  

 

- Gemeente Tytsjerksteradiel geeft aan dat de NAM een project heeft bij Ternaard. Hij verzoekt om hier 

rekening mee te houden in de communicatie met de omgeving.  

 

TenneT geeft aan dat buiten de formele procedure ook informele inloopavonden worden georganiseerd 

waarin bewoners gevraagd wordt om te reageren op de tracéalternatieven. Daarbij is TenneT 

voornemens om de uitnodigingen naar een breed publiek te versturen en om hiervoor verschillende 

kanalen te gebruiken, zoals brieven, social media en een bericht op verschillende websites om zoveel 

mogelijk mensen te betrekken.  

 

- Gemeente Noardeast-Fryslân/Dantumadiel geeft aan dat burgers vaak worden gevraagd om mee te 

denken in projecten. Jocien van der Hout adviseert daarom om contact op te nemen met de 

communicatiemedewerkers van gemeenten. Zij kunnen meedenken over het combineren van 

inspreekmomenten voor projecten en over de wijze van benadering. Gemeente Noardeast-

Fryslân/Dantumadiel geeft aan dat momenteel bijvoorbeeld inloopavonden zijn voor de omgevingsvisie, 

het project van de NAM in Ternaard en voor de nieuwe vaarverbinding naar Ameland.  

 

Witteveen+Bos herkent de zorg en geeft aan dat TenneT bewoners probeert te ontlasten door hen de 

kans te bieden om via een interactieve website te reageren. Bewoners hoeven dan niet aanwezig te zijn 

op de inloopavond om te kunnen reageren.  

 

- Gemeente Noardeast-Fryslân/Dantumadiel vraagt wanneer de verslagen gepubliceerd worden.  

 

MinEZK geeft aan dat gebeurt na het bestuurlijk overleg op 12 juni en voor de inloopavonden die vanaf 

eind juni zijn gepland.  

 

 

 

3 REACTIES OP DE CONCEPTTRACÉS – BURGUM 
 

In bijlage II zijn de resultaten van de bespreking van de concepttracés richting Burgum weergegeven.  

 

 

4 VERVOLGPROCES EN RONDVRAAG 
 

Witteveen+Bos geeft een toelichting op het vervolgproces.  

 

MinEZK geeft aan dat de verslagen van de werksessies worden gepubliceerd in het kader van de nieuwe 

Omgevingswet. De verslagen worden geanonimiseerd. De namen van de organisaties worden wel genoemd. 

De aanwezigen wordt gevraagd om de verslagen met deze bril te lezen en om aan te geven wanneer zij de 

door hen aangedragen input anders verwoord willen zien. Witteveen+Bos verzoekt om contact op te nemen 

wanneer het verslag aangepast moet worden. Dit kan door een e-mail te sturen naar 

TNW@witteveenbos.com binnen 2 weken na ontvangst van het verslag. Publicatie van de verslagen vindt 

plaats na het bestuurlijk overleg van 12 juni 2019.  

 

TenneT organiseert vijf inloopavonden, die plaatsvinden in de laatste week van juni en de eerste week van 

juli. Iedereen die binnen de corridors van 1.000 meter woont, iedereen die bij de workshops was en iedereen 

die een reactie heeft ingestuurd ontvangt hierover een brief. TenneT publiceert de uitnodiging ook op social 
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media, in lokale kranten en huis-aan-huisbladen. Daarnaast wordt op een website een interactieve kaart 

geplaatst waar mensen, onafhankelijk van de inloopavonden, online kunnen reageren en suggesties kunnen 

geven op de zoekgebieden.  

 

Vanuit de rondvraag zijn geen vragen naar voren gekomen.  
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BIJLAGE: PRESENTATIE TERUGKOPPELING WORKSHOP AANSLUITLOCATIE BURGUM: 

NET OP ZEE TEN NOORDEN VAN DE WADDENEILANDEN 



Terugkoppeling aansluitlocatie Burgum:
Net op zee Ten Noorden van de 

Waddeneilanden
14 mei 2019 

Frank Timmer en Rianne Albers-Schouten



Safety topic

2

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

• Volg de vluchtroutes zoals aangegeven 

• Ga naar het verzamelpunt  

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

calamiteiten en/of ontruiming.



Agenda 
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09:30 Welkom en voorstelrondje

09:45 Toelichting tracéontwikkeling

1) Leidende principes tracéontwikkeling onshore 

2) Overzicht wensen en aandachtspunten vanuit workshops en hoe zijn de

wensen meegenomen

10:15 Terugkoppeling resultaat tracering

10:45 Koffiepauze

11:00 Reacties op de concepttracés

11:45 Vervolgproces en rondvraag 

12:00 Afsluiting 



Welkom en voorstelrondje
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˗ Naam? 

˗ Functie?

˗ Organisatie?



Ontwerpuitgangspunten onshore kabeltracé

5

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.



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).



Wensen en aandachtspunten aansluitlocatie Burgum
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• Archeologie

• Landschap en cultuurhistorie

• Water

• Natuur

• Gebruiksfuncties

• Kabels & leidingen

• Gebiedspecifieke informatie (GIS, omgeving, beleid)



Overzicht concepttracés Burgum
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Type 
aandachtpunt

Aspect Hoe meegenomen in tracéring?

Obstakels • Gebouwen 
• Windturbines
• Opslag van gevaarlijke stoffen
• Archeologische monumenten 

(bijvoorbeeld terpen)

• Obstakels worden vermeden

Belemmeringen • Kleinschalig landschap 
• Natte natuur

• Zo veel mogelijk vermijden
• boring waar nodig

Aandachtpunten • Aanwezige ondergrondse 
infrastructuur langs 
provinciale wegen

• Volgen van infrastructuur is 
niet leidend

• Ruimte voor tracé langs 
Centrale As



Obstakels Burgum
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Belemmeringen Burgum
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Reacties op de concept tracés 
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Doel:

˗ Verificatie en validatie van de wensen

˗ Wensen naar aanleiding van de aangepaste concept tracés



Stappen NRD-fase en tracéontwikkeling – waar staan we nu
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˗ 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



Afronding, vervolg en acties
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˗ Wrap-up en conclusies workshop

˗ Rondvraag

˗ Acties en afspraken

· TNW@witteveenbos.com

˗ Verslagen workshops publiceren



www.witteveenbos.com



Uitgangspunten techniek 
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