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 1 WELKOM EN VOORSTELRONDE 
 

TenneT heet de deelnemers welkom en geeft een toelichting op het programma. Alle 

deelnemers stellen zich kort voor.  
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2 TOELICHTING PROJECT 
 

TenneT geeft een toelichting op het project Net op zee ten noorden van de 

Waddeneilanden (NoZ TNW). Witteveen+Bos geeft een toelichting op de m.e.r.-

procedure en planning. In bijlage I is de presentatie toegevoegd.  

 

Naar aanleiding van deze toelichting komen de volgende vragen naar voren: 

- Gemeente Groningen vraagt wat het risico is op verzilting in het gebied.  

  

 TenneT geeft aan dat delen van het gebied gevoelig zijn voor (verdere) verzilting. 

Bij het aanleggen van de kabelverbinding is vaak bemaling nodig. Dit kan leiden tot 

verzilting. Of dit optreedt en hoe groot het effect is wordt in het MER onderzocht.  

 

- Gemeente Groningen vraagt waarom de vaargeul naar de Eemshaven niet gebruikt 

wordt om de kabels in aan te leggen.  

  

 TenneT legt uit dat uit de Verkenning Aanlanding Netten op Zee (VANOZ) is 

gebleken dat de vaargeul vol ligt met andere kabels en leidingen. De beschikbare 

ruimte in de vaargeul is daardoor beperkt. TenneT onderzoekt de mogelijkheid van 

deze route opnieuw, maar gaat ervan uit dat een tracé over land naar de 

Eemshaven kansrijker is.  

 

- Ligt de locatie van het platform op zee vast?  

  

 TenneT geeft aan dat dit niet 100 % vast ligt, maar dat door rijksoverheid een studie 

is uitgevoerd naar de meest ideale locatie voor het platform op zee. Het punt dat 

nu op kaart is aangegeven, is op basis van de studie het meest ideale punt. Dit punt 

kan nog enigszins verschuiven als nieuwe (bodem)informatie hier aanleiding toe 

geeft.  

 

- Natuurmonumenten vraagt of TenneT het VKA-besluit neemt.  

  

 TenneT vertelt dat TenneT alleen de feitelijke (milieu)informatie op een rij zet. De 

Minister van Economische Zaken en Klimaat neemt het VKA-besluit op basis van de 

vijf criteria: techniek, omgeving, milieu, toekomstvastheid en kosten. Voorafgaand 

aan dit besluit betrekt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (MinEZK) 

de (lokale) bevoegde gezagen bij de besluitvorming. TenneT spreekt geen voorkeur 

uit.  

 

 3 TOELICHTING TECHNIEK NET OP ZEE TEN NOORDEN VAN DE 
WADDENEILANDEN 

 

TenneT geeft een toelichting op de techniek van NoZ TNW. In bijlage II is de 

presentatie toegevoegd.  

 

Naar aanleiding van deze toelichting kwamen de volgende vragen en aandachtspunten 

naar voren: 

- Waarom wordt tussencompensatie toegepast? 

  

 De totale lengte van de zeekabel is circa 100 km, hierbij komen we aan de grens 

van wat technisch mogelijk is met het huidige Net op Zee-concept zonder te veel 

transportverliezen. Om het verlies te beperken onderzoekt TenneT of een 

tussencompensatie nodig is halverwege tussen het offshore platform en het 
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onshore aansluitingspunt wat dit verlies kan vermijden. Een tussencompensatie kan 

een kleiner platform in de zee zijn, een technische installatie op één van de 

eilanden of een technische installatie net over de dijk in Friesland of Groningen. 

TenneT weet op dit moment nog niet of een tussencompensatie technisch nodig is 

én ook niet of het handig is wanneer het kabeltracé over één van de eilanden wordt 

gelegd. Om tot de beste oplossing te komen worden het komende jaar alle 

mogelijkheden onderzocht.  

  

- Wat is de begraafdiepte van de kabels op zee en de snelheid van het leggen van de 

kabels? 

  

 TenneT legt uit dat men rekent met 150 tot 200 meter kabellegging per uur als de 

kabel meteen begraven wordt. In de Waddenzee rekent TenneT met  

100 meter per uur inclusief begraven. De begraafdiepte is standaard 1,5 tot 2 

meter. Op gebieden met veel zeebodembeweging is de begraafdiepte maximaal  

10 meter. De begraafdiepte is afhankelijk van vergunningseisen (Rijkswaterstaat) en 

een risicoanalyse door TenneT. 

 

- Levert een dikkere kabel ook minder blindstroom op?  

  

 TenneT bevestigt dat een dikkere kabel inderdaad minder blindstroom oplevert, 

maar dat de zeekabel die voor dit project wordt gebruikt de dikste 220 kV zeekabel 

is die nu op de markt verkrijgbaar is.  

 

- Groningen Seaports vraagt of tussencompensatie dicht bij de Eemshaven een 

mogelijkheid is.  

  

 TenneT geeft aan dat de tussencompensatie ongeveer halverwege het tracé moet 

worden toegepast, anders heeft het geen zin. Hoe langer de kabel, des te meer 

blindstroom. Groningen Seaports ziet een meekoppelkans bij het gelijktijdig 

aanleggen van een glasvezelkabel.  

 

- Groningen Seaports vraagt of het project rekening houdt met het vraagstuk van 

waterstof.  

 

 MinEZK geeft aan dat MinEZK in het kader van dit project niet concreet kijkt naar 

de kansen voor waterstof. Momenteel loopt wel een Joint Fact Finding voor wind 

op zee boven Groningen en een systeemstudie waarbij waterstof één van de 

onderwerpen is. De provincie Groningen coördineert de systeemstudie tussen de 

betrokkenen (waaronder TenneT, Gasunie en Groningen Seaports).  

 

 4 TOELICHTING DOEL WORKSHOP 
 

Witteveen+Bos geeft een toelichting op de aanpak van de tracéverkenning en de 

leidende ontwerpprincipes. Hieruit komt de volgende vraag naar voren: 

 

- Zijn er beperkingen voor het gebruik van agrarisch land waar de kabel komt te 

liggen?  

  

 Het kabeltracé op land is 15-20 meter breed. In deze zone is het niet toegestaan 

om te bouwen, maar agrarisch gebruik is mogelijk.  

 

- Is het landtracé of tracé op zee leidend voor de tracékeuze?  
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 Witteveen+Bos geeft aan dat het een integrale afweging is. Er is meer ruimte op 

zee, maar er zijn verschillende beperkingen en de ruimtevraag van de kabel is 

groot. Op land is de ruimte voor het kabeltracé kleiner, maar de ruimte wordt ook 

vaak intensiever gebruikt. Zowel op land als op zee is het zoekwerk, waarbij er geen 

onderscheid is welk tracé belangrijker is.  

 

- Is het duurder om de kabels aan te leggen op zee of op land?  

  

 Witteveen+Bos geeft aan dat kabels leggen op zee duurder is dan op land. Op zee 

zijn de aanlegkosten hoger. TenneT voegt hieraan toe dat op land vaak 

vergoedingen en compensatie nodig zijn, waardoor de kosten tussen zee en land 

niet zo ver uit elkaar liggen. Op zee is de aanleg duur vanwege de vele 

onzekerheden, zoals het weer en onvoorziene obstakels. Op land heeft de lengte 

vooral invloed op de kosten vanwege compensaties, etc.  

 

- Is de aansluitlocatie van de zeekabel op de landkabel bovengronds zichtbaar? 

  

 De zee- en landkabels worden verbonden met een mof. Dit wordt ondergronds 

gerealiseerd op land (voorbij de dijk). Hier is dus niets van te zien in het landschap. 

De mof wordt op land geplaatst, omdat dit veiliger en praktischer is dan op water.  

 

Witteveen+Bos presenteert de aanpak van de gezamenlijke tracéverkenning. Doel van 

de workshop is om per aansluitlocatie gebiedskennis op te halen en de eisen en 

wensen per oplossingsrichting op te halen. In drie rondes wordt dit gedaan, te weten in 

ronde 1: de tracés richting Vierverlaten; in ronde 2: de tracés Eemshaven en in ronde 3: 

de transformatorstationlocaties.  

 

 

5 RESULTATEN VERKENNING GEBIED EN 
OPLOSSINGSRICHTINGEN 

 

In bijlage III zijn de resultaten van de verkenning per aansluitlocatie weergegeven. 

 

 6 AFRONDING: VERVOLG EN ACTIES  
 

Vanuit de rondvraag zijn geen vervolgacties gekomen.  
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BIJLAGE: WORKSHOP TRACÉVERKENNING NET OP ZEE TEN NOORDEN VAN DE 

WADDENEILANDEN AANSLUITLOCATIES VIERVERLATEN EN EEMSHAVEN 

 

 



Workshop onshore tracéverkenning naar 
aansluitlocaties Eemshaven en Vierverlaten: 

Net op zee Ten Noorden van de 
Waddeneilanden

18 april 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

10:30 Toelichting project 

1) doelstellingen net op zee TNW

2) proces tot nu toe - VANOZ en tracéontwikkeling TenneT

3) aanpak tracéontwikkeling en m.e.r.-procedure

11:15 Toelichting techniek net op zee TNW

11:45 Lunch

12:30 Toelichting doel workshop (verkenning gebied en oplossingsrichtingen)

13:15 Tracés richting Vierverlaten

14:00 Tracés richting Eemshaven

14:45 Koffiepauze

15:00 Stationslocatie Vierverlaten en Eemshaven 

15:45 Afronding: vervolg en acties

16:00 Afsluiting



Welkom en voorstelrondje

4

˗ Naam? 

˗ Functie?

˗ Organisatie?



Toelichting project (TenneT)

5

˗ Introductie TenneT

˗ Doelstellingen

˗ VANOZ

˗ Raakvlak andere projecten

˗ Omgeving



Netkaarten
6



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
7

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


Doelstellingen

8

˗ 700 MW

˗ +/- 100km lengte (80/20)

˗ Mogelijk zijn er technische maatregelen nodig om transportverliezen 

compenseren. 

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

˗ Aansluiten op Eemshaven/Vierverlaten/Burgum

˗ Operationeel in 2026 (3-4 jaar bouwtijd)



Doelstellingen

9



VANOZ (Verkenning Aanlanding Netten op Zee)

10

˗ 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.
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12

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
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Raakvlak andere projecten 

14

˗ 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



Waterstof

15

˗ Toelichting stand van zaken joint fact finding en systeemstudie waterstof



Aanpak m.e.r. en tracéontwikkeling

16

˗ Mijlpalen planning

˗ Aanpak NRD-fase 



Belangrijke mijlpalen NoZ TNW

17

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

18

˗ 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

19

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



Keuze voorkeursalternatief (MER deel 1)

20

˗ Techniek

˗ Milieu

˗ Omgeving

˗ Kosten

˗ Toekomstvastheid



Toelichting techniek Net op Zee TNW

21



Aanpak alternatieven ontwikkeling

22

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

23

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 ruimtegebruik thema’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 offshore kabeltracé

25

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 ruimtegebruik thema’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 offshore kabeltracé

27

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 ruimtegebruik thema’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.



Toelichting doel workshop

28

˗ Verkenning gebied

˗ Oplossingsrichtingen

˗ 13:15 Tracés richting Vierverlaten

˗ 14:00 Tracés richting Eemshaven

˗ 14:45 Koffiepauze

˗ 15:00 Stationslocatie Vierverlaten en Eemshaven 



Tracés richting Vierverlaten

30

˗ 13:15-13:45 brainstorm

˗ 14:45-14:00 terugkoppeling



Tracés richting Eemshaven

31

˗ 14:00-14:30 brainstorm

˗ 14:30-14:45 terugkoppeling



32



Stationslocatie Vierverlaten en Eemshaven

33

˗ 15:00-15:30 brainstorm

˗ 15:30-15:45 terugkoppeling



Afronding, vervolg en acties

34

˗ Wrap-up en conclusies workshop

˗ Rondvraag

˗ Acties en afspraken

· TNW@witteveenbos.com

˗ 14 mei workshop terugkoppeling onshore

mailto:TNW@witteveenbos.com


www.witteveenbos.com
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BIJLAGE: TECHNIEK NET OP ZEE 



Van wind naar elektrische gebruikersApril-11-2019 C2: Internal Information

De techniek van Net op Zee 
16 april 2019 

Ewald van Dorst



Van wind naar elektrische gebruikersApril-11-2019 C2: Internal Information

Van wind naar elektrische gebruikers

?



Van wind naar elektrische gebruikersApril-11-2019 C2: Internal Information

Net op Zee concept



Van wind naar elektrische gebruikersApril-11-2019 C2: Internal Information

Platform op zee



Van wind naar elektrische gebruikersApril-11-2019 C2: Internal Information



Van wind naar elektrische gebruikersApril-11-2019 C2: Internal Information

25m
20m

30m Weight:

2900 tonnes

19,5m

Jacket



Van wind naar elektrische gebruikersApril-11-2019 C2: Internal Information

19,5m19,5m 45m

25m

Weight:
3350 tonnes

Topside



Van wind naar elektrische gebruikersApril-11-2019 C2: Internal Information

Installatie Jacket



Van wind naar elektrische gebruikersApril-11-2019 C2: Internal Information

Piling of the jacket



Van wind naar elektrische gebruikersApril-11-2019 C2: Internal Information

Installation of the top side



Van wind naar elektrische gebruikersApril-11-2019 C2: Internal Information

Transformatorstation



Van wind naar elektrische gebruikersApril-11-2019 C2: Internal Information

Transformatorstation

Circa 250 meter

Circa 140 meter

Benodigde oppervlakte is 

circa 3,5 hectare



Van wind naar elektrische gebruikersApril-11-2019 C2: Internal Information

Transformatorstation



Van wind naar elektrische gebruikersApril-11-2019 C2: Internal Information

Land kabel



Van wind naar elektrische gebruikersApril-11-2019 C2: Internal Information

Kabelverbinding

Zeekabel

Landkabel



Van wind naar elektrische gebruikersApril-11-2019 C2: Internal Information

Landkabel: open ontgraving

3000750750 750 750500 500

7000

500 500

1500

1200

4000
9400
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1000

afmetingen ter indicatie



Van wind naar elektrische gebruikersApril-11-2019 C2: Internal Information

Landkabel: open ontgraving

17

afmetingen ter indicatie



Van wind naar elektrische gebruikersApril-11-2019 C2: Internal Information

Landkabel: boringen

18



Van wind naar elektrische gebruikersApril-11-2019 C2: Internal Information

Zeekabel

Van wind naar elektrische gebruikers2019



Van wind naar elektrische gebruikersApril-11-2019 C2: Internal Information

Ontwerpfilosofie zeekabel

Reference level for burial below mobile 
seabed features: the line connecting 

the deepest points of the troughs 

between the sand waves

Burial requirement

Mobile seabed features:
mobile Sand Waves on a
non mobile Sand Bank  

Gray: to be pre swept (dredged) 
volume of the mobile sand waves in 
order to be able to install the cable 

to the required burial depth below 
the reference level

Ontwerpfilosofie

• Zo kort mogelijke route

• Installeren en ‘vergeten

• Risico gebaseerd ontwerpkeuzes

• Laagste TOTEX

Diverse onderzoeken:

• Archeologie

• Mobiliteit zeebodem

• NGE

• Andere infrastructuur



Van wind naar elektrische gebruikersApril-11-2019 C2: Internal Information

Ontwerpproces zeekabel
A B Connection point A &B

A B Define search area

A B
Investigate search area

A B

wk
17.9 “Objects”

A B
Seabed mobility

21
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Van wind naar elektrische gebruikersApril-11-2019 C2: Internal Information

Ontwerpproces zeekabel
Seabed mobility study

• Historical bathymetry data

• Expected lowest seabed level (40-50 years)

• Expected highest seabed level (40-50 years)

22



Van wind naar elektrische gebruikersApril-11-2019 C2: Internal Information

Ontwerpproces zeekabel
A B Connection point A &B

A B Define search area

A B
Investigate search area

A B

wk
17.9 “Objects”

A B
Seabed mobility

A BA B
1m DoB 3m DoB Burial requirements

A B

Vessel intensity (RBBD)

23



Van wind naar elektrische gebruikersApril-11-2019 C2: Internal Information

Ontwerpproces zeekabel
Risk based burial depth study
• Vessel intensity
• Burial depth
• Soil conditions

Acceptable PoF results in burial depth
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Ontwerpproces zeekabel
A B Connection point A &B

A B Define search area

A B
Investigate search area

A B

wk
17.9 “Objects”

A B
Seabed mobility

A BA B
1m DoB 3m DoB Burial requirements

A B

Vessel intensity

1m DoB 3m DoB

A B

wk
17.91m DoB Define route
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Installatie zeekabel

Video
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Net op Zee concept

?tussencompensatie



Van wind naar elektrische gebruikersApril-11-2019 C2: Internal Information

Tussencompensatie

Stroom

Onze kabels geschikt voor:
700 MegaWatt
Circa 1.000 Ampere,

Temperatuur is mede 
afhankelijk van de bodem 
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Tussencompensatie

Stroom

Stroom uit windpark Stroom uit kabel: blindstroom+

Lengte Kabel

Blindstroom

Minder ruimte voor 
stroom windpark!!
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Tussencompensatie

Bier = 
nuttige stroom

Schuim = 
blindstroom

Lange kabel

Dit teveel aan blindstroom (schuim) willen we compenseren. 

Het meest logisch lijkt op dit moment ergens tussen platform en transformatorstation.

Hoe, wat en waar is op dit moment in onderzoek.
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Vragen?
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