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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. 

 

 

2 TOELICHTING TRACÉONTWIKKELING 
 

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

principes voor tracéontwikkeling offshore 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 offshore: Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden toegevoegd.  

 

Naar aanleiding van deze presentatie zijn de volgende vragen gesteld:  

 

- Samenwerkende Bedrijven Eemshaven vraagt wat de hersteltijd is van kwelders.  

 

Sweco geeft aan dat dit ten minste 10 jaar duurt. Sporen van de werkzaamheden zullen naar verwachting 

zichtbaar blijven, met name wanneer onzorgvuldig wordt gewerkt. Gemeente Ameland verwacht dat de 

hersteltijd van kwelders nog langer is, namelijk 20 tot 30 jaar.  

 

- Gemeente Schiermonnikoog vraagt of de keuze voor wisselstroom al definitief is gemaakt. Hij geeft aan 

dat niet duidelijk is waar deze keuze op is gebaseerd. Hij vindt het vreemd dat niet is gekozen voor 

gelijkstroom, waarbij geen tussencompensatie nodig is.  

 

MinEZK legt uit dat in de VANOZ is onderzocht wat de beste manier is om de energie die is opgewekt op 

het windpark af te voeren. In de VANOZ is voor het project Net op zee Ten noorden van de 

Waddeneilanden (hierna NoZ TNW) gekozen om het windpark aan te sluiten op het Nederlandse 

hoogspanningsnet met wisselspanning, middels het gepresenteerde 700 MW concept 'net op zee'. 

Samengevat is gelijkstroom veel duurder en biedt het geen andere grote voordelen, waardoor er geen 

directe aanleiding is om hier voor gelijkstroom te kiezen. TenneT vult aan dat wisselstroom de meest 

voordelige optie is tot een afstand van circa 100 tot 110 km. NoZ TNW ligt op de grens van deze afstand. 

Het is nog niet zeker of tussencompensatie nodig is, dit onderzoek loopt nu. Als tussencompensatie 

nodig is, kan dit gerealiseerd worden op een eiland of middels een platform op zee.  

 

- Gemeente Schiermonnikoog geeft aan dat tussencompensatie een afwijking is van het concept dat 

eerder gepresenteerd is. In zijn ogen is het dan ook mogelijk om gelijkstroom opnieuw te overwegen.  

 

TenneT geeft aan dat wisselstroom dusdanig goedkoper is (factor 1,5 verschil) dat gelijkstroom geen 

reële optie is. TenneT vraagt of de zorg van Gemeente Schiermonnikoog over wisselstroom en 

gelijkstroom gaat of over de tussencompensatie. Gemeente Schiermonnikoog bevestigt dat 

tussencompensatie het probleem is, de gemeente wil geen tussencompensatie op het eiland of een extra 

platform in zicht van het eiland.  

 

- Natuurmonumenten komt terug op de keuze tussen wisselstroom en gelijkstroom. Hij vraagt waarom 

deze keuze nu al is gemaakt en waarom niet gekozen wordt voor een ‘stopcontact op zee’, dit is volgens 

hem meer toekomstbestendig.  
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MinEZK legt uit dat toekomstbestendigheid een lastig begrip is. Het is moeilijk om op dit moment te 

overzien waar we over 15 jaar staan. Het is nu onzeker hoe energie tegen die tijd ‘geoogst’ wordt. 

Daarnaast zijn de locaties van toekomstige windparken nog onbekend. De besluitvorming over nieuwe 

windenergiegebieden boven de Waddenzee duurt te lang voor dit project, we zullen dus slimme keuzes 

moeten maken op basis van de visies die komen. Het is aan de Minister van EZK om te besluiten of 

voorinvesteringen verantwoord zijn. Haar taak is om de context voor zo’n besluit zo goed mogelijk in 

beeld te brengen. Daarom is aansluiting bij de regionale ontwikkelingen als de RES, joint fact finding 

windenergie op zee boven Groningen en de systeemstudie van Groningen en Drenthe ook belangrijk.  

 

Gemeente Ameland ziet ook kansen voor tussencompensatie. Gemeente Ameland vraagt TenneT om 

deze kansen ook duidelijk te benoemen, dit leidt volgens hem tot meer draagvlak.  

 

- Natuurmonumenten vindt het onderscheid tussen obstakels en belemmeringen niet duidelijk.  

 

Witteveen+Bos geeft aan dat obstakels in principe fysieke objecten zijn waar het tracé niet doorheen kan 

(zoals windturbines en olie- en gasplatforms). Dit betekent dat er inderdaad een fout in de presentatie 

staat: zandwingebieden zijn geen obstakel, maar een belemmering. Witteveen+Bos geeft aan dat de 

tracéring in overleg met TenneT en Witteveen+Bos heeft plaatsgevonden. In dit proces is de wens van 

Rijkswaterstaat om vergunde zandwingebieden te vermijden gehonoreerd. Kwelders zijn ook zoveel 

mogelijk vermeden, hierdoor is bijvoorbeeld het tracé over Schiermonnikoog ten opzichte van de eerste 

workshop afgevallen.  

 

- Vissersbond vraagt of schelpenwinning is meegenomen in de tracéontwikkeling.  

 

Witteveen+Bos bevestigt dat in de tracéring inderdaad rekening is gehouden met delfstoffenwinning.  

 

- Neptune Energy vraagt of rekening wordt gehouden met de aanvoer van zand naar de 

zandwingebieden.  

 

Witteveen+Bos geeft aan dat dit niet expliciet is meegenomen in de tracéring, maar dat dit wel 

beoordeeld wordt in het MER. Daarnaast geeft Witteveen+Bos aan dat deze effecten mogelijk 

voorkomen kunnen worden door de schuifruimte die de tracés nog hebben binnen de huidige corridors.  

 

Gemeente Ameland geeft de suggestie om het westelijke tracé over Ameland 100 meter naar het oosten 

op te schuiven, dan ligt het tracé over de betonplaat van de NAM. 

 

- Gemeente Schiermonnikoog geeft aan dat vanuit de gemeente Schiermonnikoog zichthinder als meest 

vervelend wordt ervaren. Het vrije zicht vanaf Schiermonnikoog wordt bijzonder gewaardeerd, het is een 

van de weinige stukjes in Nederland waar je dat nog hebt en dit moet beschermd worden.  

 

- Vanuit de zaal wordt gevraagd of de Eemsgeul als optie is meegenomen.  

 

De verwachting van Rijkswaterstaat, op basis van gesprekken met Duitse collega’s, is dat er onvoldoende 

ruimte is. Aan de oostkant van de geul mag de kabel op dit moment niet liggen vanwege afspraken met 

Duitsland. Vanuit milieu biedt de oostkant van de geul wel ruimte. MinEZK geeft aan dat MinEZK in 

overleg is met Duitsland, maar dat een dergelijk tracé extra ingewikkeld is en leidt tot een groot risico op 

vertraging. TenneT zal de (on)mogelijkheden van de geul nader onderzoeken. 

 

 

3 REACTIES OP DE CONCEPTTRACÉS OFFSHORE 
 

In bijlage II zijn de resultaten van de bespreking van de concepttracés offshore weergegeven.  
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4 VERVOLGPROCES EN RONDVRAAG 
 

Witteveen+Bos geeft een toelichting op het vervolgproces, zie presentatie in bijlage I. 

 

Vanuit de rondvraag zijn geen vragen naar voren gekomen.  

 

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.  
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Net op zee Ten Noorden van de 
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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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13:00 Welkom en voorstelrondje

13:15 Toelichting tracéontwikkeling

1) Leidende principes tracéontwikkeling offshore

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

wensen meegenomen?

13:45 Stand van zaken tracés

14:15 Koffiepauze

14:30 Reacties op de concepttracés

15:15 Vervolgproces en rondvraag 

15:30 Afsluiting 



Welkom en voorstelrondje
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˗ Naam? 

˗ Functie?

˗ Organisatie?



Ontwerpuitgangspunten offshore kabeltracé

5

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.



Wensen en aandachtspunten offshore tracés
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• Natuur

• Hydrodynamica en morfologie

• Gebruiksfuncties

• Kabels en olie- en gasinfrastructuur

• Leefomgeving



Overzicht concepttracés offshore
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Type 
aandachtpunt

Aspect Hoe meegenomen in tracéring?

Obstakels • Zandwingebieden
• Olie- en gasplatforms
• referentiegebied
• Militair schietgebied
• Ankergebieden 

• Obstakels worden 
vermeden

Belemmeringen • Kwelders
• Overige 

natuurwaarden

• Kwelders op Ameland en 
Schiermonnikoog vermeden

• Zeegras vermijden

Aandachtpunten • Dynamiek zeebodem

• Bestaande kabel- en 
leidingencorridors

• Borkumse Stenen

• Tracés in geulen en op 
wantij

• Kruisingen zoveel mogelijk 
beperken

• Impact onderzoeken in MER



Obstakels offshore

8



Belemmeringen offshore
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Aandachtspunten offshore
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Reacties op de concepttracés 

12

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


