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Kopie -  

  

 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;  
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2 de concepttracés presenteren en bespreken of de opgehaalde aandachtspunten en 

wensen goed geïnterpreteerd en meegenomen zijn.  

 

Alle deelnemers stellen zich kort voor. 

 

 2 TOELICHTING TRACÉONTWIKKELING 
 

Witteveen+Bos presenteert de aanpak van de tracéontwikkeling. Zij geeft een 

toelichting op de leidende principes voor tracéontwikkeling onshore, 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 Groningen: Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden' toegevoegd.  

 

Naar aanleiding van deze presentatie zijn de volgende vragen gesteld:  

 

- Bij het aanleggen van het tracé wil TenneT bebouwing vermijden. Vanuit de zaal 

wordt gevraagd om welk type bebouwing het gaat.  

 

Witteveen+Bos legt uit dat wanneer in dit project wordt gesproken over 

bebouwing, alle bestaande (en bestemde) bebouwing wordt bedoeld. Het gaat om 

woningen, maar bijvoorbeeld ook om bedrijfspanden. Witteveen+Bos geeft ook 

aan dat de tracés die vandaag zijn gepresenteerd nog concepten zijn. Dit betekent 

dat de op kaart ingetekende corridors zoekgebieden1 zijn. Binnen deze 

zoekgebieden wordt de beste locatie voor het tracé verder onderzocht in het MER.  

 

- Witteveen+Bos licht de tracéringsprincipes voor Vierverlaten toe. Meerdere 

aanwezigen willen weten waarom een langere route, die Middag-Humsterland 

vermijdt, niet meer wenselijk is. 

 

Witteveen+Bos licht toe dat de mogelijkheden voor een route die Middag-

Humsterland vermijdt onderzocht zijn. Hieruit blijkt dat het niet mogelijk is om 

Middag-Humsterland te vermijden zonder een aantal andere obstakels en/of 

belemmeringen te doorkruisen. Met name bebouwing (obstakels) beperken de 

mogelijkheden. Als het tracé aan de westkant van Middag-Humsterland wordt 

aangelegd en obstakels worden vermeden, komt het tracé bij het Natura 2000-

gebied Lauwersmeer uit en zal het veel langer zijn. Een tracé door het Natura 2000-

gebied is qua vergunningen erg moeilijk haalbaar als er alternatieven zijn. Als het 

tracé aan de oostkant van Middag-Humsterland wordt aangelegd dan moet het 

tracé ook (lint)bebouwing doorkruisen, dat lastig te doorkruisen is. Daarnaast kruist 

een dergelijk tracé het NNN-gebied en weidevogelgebieden. Daarom is nu gekozen 

voor tracés door Middag-Humsterland.  

 

- Vanuit de zaal wordt gevraagd of tracés over Schiermonnikoog worden 

meegenomen.  

 

Witteveen+Bos vertelt dat één van de mogelijke tracés over het oostelijke deel van 

Schiermonnikoog loopt. Het tracé dat over het midden van Schiermonnikoog liep is 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 De gepresenteerde zoekgebieden zijn respectievelijk 100 en 1.000 meter breed, de benodigde tracébreedte op land is 50 meter. 
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afgevallen, omdat dit tracé kwelders doorkruiste. Dit gebied is te breed (> 2 km) 

om een boring toe te kunnen passen.  

 

- Vanuit de zaal wordt gevraagd of het zeetracé of het landtracé leidend is.  

 

TenneT geeft aan dat er op dit moment geen voorkeur is voor de locatie waar het 

zeetracé aanlandt. De kans is groot dat het landtracé hierin meer sturend zal zijn.  

 

- Tijdens de uitleg over de tracering naar de Eemshaven is als aandachtspunt 

meegegeven dat de exacte plaatsing van de geplande windturbines niet altijd 

bekend is en ook niet goed op kaarten staat.  

 

TenneT bedankt voor deze informatie en geeft aan dat TenneT waar nodig in 

gesprek gaat met de ontwikkelaars van de windturbines om ervoor te zorgen dat 

het tracé geen toekomstige windturbines kruist. Witteveen+Bos voegt toe dat de 

autonome ontwikkelingen, waaronder toekomstige windturbines, ook 

meegenomen worden in het MER.  

 

Aan het eind van de presentatie worden een aantal vragen gesteld over het aanleggen 

van de kabels:  

 

- Groningen Seaports geeft aan dat al met agrariërs is gesproken over een tracé voor 

een 380 kV verbinding. Gevraagd wordt of TenneT dit tracé ook kan benutten. 

 

 TenneT geeft aan dat TenneT dit wil onderzoeken, maar benadrukt dat het 

bedoelde 380 kV tracé een bovengrondse verbinding betreft en voor Net op zee 

Ten noorden van de Waddeneilanden een ondergrondse kabelverbinding wordt 

aangelegd.  

 

- Vanuit de zaal wordt gevraagd hoeveel kabels er op land worden aangelegd en wat 

het ruimtebeslag van deze kabels is. 

 

TenneT vertelt dat het landtracé bestaat uit zes losse kabels, oftewel twee  

3-fase kabelsystemen. Bij transport van elektriciteit kunnen de kabels warm worden. 

Om te voorkomen dat de kabels elkaar opwarmen, hanteert TenneT een bepaalde 

afstand tussen de kabels. Hierdoor is de totale breedte van het kabeltracé op land 

circa 15 tot 20 meter (inclusief veiligheidszone). Tijdens de uitvoering is de totale 

werkstrook zo'n 50 meter breed in verband met tijdelijke grondopslag en 

werkwegen. Op land worden de kabels in bebouwd gebied op 1,2 meter diepte 

onder maaiveld gelegd. In agrarische grond werkt TenneT met een diepte van  

1,8 meter onder maaiveld. Een diepere begraving is ook mogelijk, maar dat vraagt 

een groter werkgebied en meer moeite en tijd bij reparaties. TenneT kan ook de 

kabels aanleggen middels gestuurde boringen. Echter, boringen zijn duurder dan 

een open ontgraving en vragen bij het in- en uittredepunt van de boring een 

tijdelijke werkruimte van 1.000-2.000 m2. In het MER wordt onderzocht waar een 

boring (die een maximale lengte van 1.200 m kan hebben) eventueel toegepast 

moet worden.  

 

- Gevraagd wordt of TenneT het inploegen van kabels overweegt (vergelijkbaar met 

een drainagesysteem). 

 



4 | 5 Witteveen+Bos | 114227-5.53/19-009.698 

  

TenneT geeft aan dat het in deze fase van het project nog te vroeg is om hier 

duidelijkheid over te geven. Uitgangspunt voor het project is om de standaard 

aanlegmethode toe te passen. TenneT vertelt dat TenneT op dit moment niet veel 

ervaring heeft met het inploegen van kabels. Wel ziet TenneT dat de technologie en 

het aanbod groter wordt. In het MER wordt de aanlegfase onderzocht en daarin zal 

TenneT onderzoeken welke mogelijkheden deze aanlegtechniek biedt.  

 

- Gevraagd wordt of het mogelijk is om de kabels onder water aan te leggen in een 

kanaal.  

 

TenneT geeft aan dat dit technisch niet mogelijk is, omdat offshore aanlegmaterieel 

niet past binnen de breedte van het kanaal en ook verschillende bruggen/obstakels 

gekruist worden.  

 

 

3 REACTIES OP DE CONCEPTTRACÉS – VIERVERLATEN 
 

In bijlage II zijn de resultaten van de bespreking van de concepttracés richting 

Vierverlaten weergegeven.  

 

 

4 REACTIES OP DE CONCEPTTRACÉS – EEMSHAVEN 
 

In bijlage III zijn de resultaten van de bespreking van de concepttracés richting 

Eemshaven weergegeven.  

 

 5 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 media, in 

lokale kranten en huis-aan-huisbladen. Daarnaast wordt een interactieve website 

opgezet waar mensen, onafhankelijk van de inloopavonden, online kunnen reageren en 

suggesties kunnen geven op de concepttracés.  

 

Vanuit de rondvraag zijn geen vragen naar voren gekomen. Wel wordt de opmerking 

gemaakt dat op sommige plaatsen de lokale kranten niet worden bezorgd. Geantwoord 
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wordt dat er ook brieven worden gestuurd en gevraagd wordt of verenigingen 

(bijvoorbeeld Vereniging van Oevereigenaren en gebruikers Groningen) de uitnodiging 

ook zelf willen verspreiden onder hun leden.  
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BIJLAGE: PRESENTATIE TERUGKOPPELING WORKSHOP GRONINGEN: NET OP ZEE TEN 

NOORDEN VAN DE WADDENEILANDEN 



Terugkoppeling workshop Groningen:
Net op zee Ten Noorden van de 

Waddeneilanden
16 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 

3

10:00 Welkom en voorstelrondje

10:15 Toelichting tracéontwikkeling

1) Leidende principes tracéontwikkeling onshore en offshore

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

wensen meegenomen

11:00 Terugkoppeling resultaat tracering

11:30 Reacties op de concepttracés – Vierverlaten

12:15 Lunchpauze

13:00 Reacties op de concepttracés – Eemshaven

13:45 Vervolgproces en rondvraag 

14:00 Afsluiting 



Welkom en voorstelrondje
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˗ Naam? 

˗ Functie?

˗ Organisatie?



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.



Wensen en aandachtspunten tracé Vierverlaten
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• Bodem en water

• Landschap en cultuurhistorie

• Natuur

• Gebruiksfuncties

• Gebiedspecifieke informatie (GIS, omgeving, beleid)



Overzicht concepttracés Vierverlaten
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Type 
aandachtpunt

Aspect Hoe meegenomen in 
tracéring?

Obstakels • Gebouwen 
• Archeologische 

monumenten 
(bijvoorbeeld wierden)

• Windturbines
• Opslag van gevaarlijke 

stoffen

• Obstakels 
worden 
vermeden

Belemmeringen • Landschap (Middag-
Humsterland, Reitdiep)

• Natuur
• Water
• Waterkeringen
• Zones rondom 

wierdendorpen

• Zoveel mogelijk 
vermijden



Obstakels Vierverlaten
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Belemmeringen Vierverlaten

9



Wensen en aandachtspunten tracé Eemshaven

10

• Bodem en water

• Landschap en cultuurhistorie

• Natuur

• Gebruiksfuncties



Overzicht concepttracés Eemshaven
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Type 
aandachtpunt

Aspect Hoe meegenomen in 
tracéring?

Obstakels • Gebouwen 
• Windturbines
• Opslag van gevaarlijke 

stoffen

• Obstakels worden 
vermeden

Belemmeringen • Landschap 
• Natuur
• Waterkeringen

• Zoveel mogelijk 
vermijden. 



Obstakels Eemshaven
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Belemmeringen Eemshaven

13
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Reacties op de concepttracés 
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Doel:

˗ Verificatie en validatie van de wensen

˗ Aanvullende wensen ophalen



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


