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Informatie uit de presentatie is niet in dit verslag opgenomen, zie hiervoor de meegestuurde presentatie. In 

dit verslag zijn enkel de relevante besproken opmerkingen, vragen en aandachtspunten opgenomen. 

1. Opening 

TenneT opent de vergadering en geeft aan blij te zijn met het aantal aanwezigen. Deelnemers worden door 

Acacia Water bijgepraat over het definitieve plan van aanpak van het verziltingsonderzoek. Tevens worden 

verschillen met voorgaande versies toegelicht. Gedurende de presentatie van Acacia Water is er voor de 

deelnemers ruimte om vragen te stellen en op- en aanmerkingen te maken. Na afloop van het inhoudelijke 

deel worden procesafspraken besproken. 

 

Voor Acacia Water van start gaat stellen alle deelnemers zich voor en geeft EZK een algemene update van 

Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden (NOZ TNW). 

2. Stand van zaken NOZ TNW 

In mei jl. heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met regionale partners in het 

Omgevingsberaad Waddengebied, de decentrale overheden en TenneT afgesproken om in de maanden 

daarna te onderzoeken welke verbindingen er, naast de verbinding voor windpark Ten noorden van de 

Waddeneilanden, in de toekomst door het Waddengebied verwacht worden. Dit maakt onderdeel uit van de 

Verkenning Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ), die door het Ministerie van EZK gecoördineerd wordt.  

Parallel hieraan kreeg TenneT de opdracht om het Voorkeursalternatief Eemshaven west voor NOZ TNW 

verder uit te werken, om beter zicht te krijgen op de route, de aanlegtechnieken en de impact op natuur en 

landbouw. Het verziltingsonderzoek is onderdeel van deze uitwerking. De afspraken hierover zijn terug te 

lezen in de Kamerbrief van 18 mei 2021. Eind november 2021 verwachten we meer duidelijkheid over de 

voortgang van NOZ TNW. Dit zal staan in de Kamerbrief over VAWOZ. Zie voor meer informatie de 

bijgevoegde presentatie. 

 

Grondeigenaar: Als er nog een windpark bij komt, wordt er dan twee of meer keer een 

kabelverbinding aangelegd? Dan moet de bodem weer open, waardoor in de omgeving weer dezelfde 

discussie speelt rondom verzilting en verstoring. Waarom zien jullie dat los van elkaar? 

EZK: De besluitvorming over NOZ TNW wordt in het grotere geheel met toekomstige aanlandingen bekeken. 

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat maakt naar verwachting eind november 2021 de 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/05/18/kamerbrief-over-het-windpark-ten-noorden-van-de-waddeneilanden
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afweging voor het vervolg van de aanlanding van windpark TNW op basis van resultaten uit de Verkenning 

Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ), het RHDHV-onderzoek Innovatie Doorkruising Waddenzee en 

resultaten van de uitwerking van de Eemshaven west-route van NOZ TNW.  

 

TenneT voegt hieraan toe dat mocht worden besloten dat de scope voor NOZ TNW verandert, er ruimte is 

om de scope van het verziltingsonderzoek mee aan te passen. Hiervoor zijn in het plan van aanpak 

meerdere momenten ingebouwd.  

 

Grondeigenaar: De commissie m.e.r. had commentaar op het onderzoek. Wat wordt hier mee 

gedaan? 

TenneT: De commissie m.e.r heeft commentaar gegeven op de Afwegingsnotitie die gemaakt is in het kader 

van VAWOZ, dat heeft geen directe betrekking op dit project. Als de opmerkingen ook relevant zijn voor het 

vervolg van NOZ TNW (na besluit Staatsecretaris) zullen ze daarin ook meegenomen worden.  

 

3. Plan van aanpak verziltingsonderzoek 

Acacia Water neemt de aanwezigen mee in de uitgangspunten, onderzoeksaanpak en vervolgstappen van 

het verziltingsonderzoek. Ook wordt ingegaan op de veldonderzoeken die nodig zijn voor het 

verziltingsonderzoek. Acacia Water benoemt hierbij in het bijzonder dat de metingen en boringen in het veld 

te voet worden verricht zodat minimale verstoring optreedt. Zie voor meer informatie de bijgevoegde 

presentatie.  

 

Gemeente Het Hogeland: Nemen jullie ook de effecten mee van het verwijderen van de kabels? 

TenneT: Nee, bij verwijdering van de kabels verwachten we geen verziltingseffecten omdat bemaling niet 

nodig is. Wel moet er gegraven worden waarbij – net als bij aanleg via open ontgraving - de verschillende 

lagen netjes naast elkaar worden afgezet.  

 

Grondeigenaar: In de toekomst krijgen we waarschijnlijk meer te maken met extremere regenval en 

droogte. Hoe nemen jullie extreem weer mee in jullie berekeningen? 

Acacia Water: Wij rekenen met drie scenario’s: een typisch droog, gemiddeld en nat jaar. Hoe de scenario’s 

precies gedefinieerd worden wordt in een volgende stap van het onderzoek gedeeld met de werkgroepen.   

 

Grondeigenaar: Waarom is gekozen voor het jaar 2050 als referentiejaar? 

TenneT: Het uitgangspunt is dat de kabelverbinding 30 tot 40 jaar gebruikt gaat worden. Daarom is 2050 

een logischer referentiejaar dan 2100 (dan is de kabelverbinding immers al uit bedrijf). 

 

Grondeigenaar: Worden alleen modelberekeningen gedaan? 

TenneT: Naast de modelberekeningen wordt tijdens en na de aanleg ook de feitelijke schade inzichtelijk 

gemaakt. Hiervoor hanteert TenneT een schadeprotocol, waarbij ook gekeken wordt naar de verschillende 

gewasopbrengsten.TenneT geeft aan dat door de Beheer-afdeling van TenneT gemonitord wordt totdat 
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geen schade meer optreedt als gevolg van het project. Als er na dat moment toch nog schade optreedt dan 

kan de rechthebbende altijd terecht bij TenneT. Voor de totale duur van 30 á 40 jaar blijft de Beheer-afdeling 

betrokken bij het project. 

 

Waterschap Noorderzijlvest: Worden de effecten van de extra belasting op het oppervlaktewater 

meegenomen?  

Acacia Water: Dit wordt niet berekend. Dan zou je gebruik moeten maken van een waterbalans of een 

oppervlaktewatermodel. Dit zou een aanvullende berekening vergen. 

 

Waterschap Noorderzijlvest geeft aan dat het dan zou gaan om een extra oppervlaktewatermodellering van 

het kustsysteem. Alhoewel dit buiten de scope van het onderzoek valt, zou Waterschap Noorderzijlvest het 

hier graag over willen hebben met Acacia Water. Acacia Water stelt voor dat zij eerst een aantal 

verkennende berekeningen uitvoeren waarin de mate van de zoutbelastingtoename inzichtelijk wordt 

gemaakt. Hierna kan gezamenlijk – in een van de volgende werkgroepen - gekeken worden of er noodzaak 

is voor een oppervlaktewatermodel-berekening. Waterschap Noorderzijlvest vindt dit een logische volgorde. 

 

Acacia Water neemt de aanwezigen mee in de onzekerheid en betrouwbaarheid van de onderzoeken. 

Vervolgens wordt de effectberekening besproken. Er worden maximaal 20 standaardprofielen opgesteld, 

waarvoor de effecten van de ingrepen worden berekend. Er wordt dus niet op perceelsniveau gekeken naar 

effecten van verzilting, maar door maximaal 20 bodemprofielen te gebruiken is er wel sprake van een 

gebiedsdekkend beeld. Vanuit de standaardprofielen kunnen uitspraken gedaan worden over vergelijkbare 

percelen.  

 

Grondeigenaar: Zijn de nulmetingen niet sterk beïnvloed door de weersomstandigheden van het 

meetmoment? 

Acacia Water: Het is niet een eenmalige meting. De grondwaterstand varieert door de neerslag. Daarom 

wordt over een langere periode gemeten op een meetpunt. Door over een langere periode te meten kun je 

de variatie van de grondwaterstand vastleggen in modellen. Op basis hiervan kan een doorberekening 

worden uitgevoerd. In stap 5 van het verziltingsonderzoek zouden we nog een validatie kunnen uitvoeren 

waarbij vastgesteld kan worden of het model klopt met de realiteit. 

 

Gemeente Het Hogeland: Je haalt nu veel nuttige bodemgegevens op. Provincie Groningen heeft ook 

heel veel andere projecten in de omgeving. Het zou nuttig zijn om de gegevens uit de onderzoeken 

van dit project te gebruiken voor andere projecten. Worden de gegevens in deze onderzoeken 

beschikbaar voor derden? 

TenneT: Grondeigenaren moeten hier zelf toestemming voor geven. TenneT zou graag generieke informatie 

delen met bijvoorbeeld het waterschap of andere regiopartijen. Mogelijkheden hiervoor worden onderzocht 

en ook afgestemd met de grondeigenaren. 

 

Provincie Groningen: In een project in Holwerd worden 4 profielen gebruikt en in een project in Het 

Hogeland 8. Waarom is gekozen voor het grote aantal van 20 profielen in dit project? 
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Acacia Water: Het aantal profielen wat gemaakt wordt is deels afhankelijk van de diversiteit en homogeniteit 

van de bodem, en deels van de maximale rekenkracht van de computers. Het oorspronkelijke aantal lag een 

stuk lager, echter op verzoek van LTO-leden is voor een groter aantal gekozen. Voor nu is dus gekozen voor 

20 profielen. Maar je weet pas hoeveel het er precies worden als je bent begonnen met onderzoeken. In 

Holwerd was bijvoorbeeld een zone waar hogere kwel werd geconstateerd dan in andere gebieden. Hier is 

vervolgens een apart profiel voor gemaakt. Op basis van de homogeniteit van de bodem zijn meer of minder 

profielen nodig. De gestelde 20 is de bovengrens van het aantal benodigde profielen. 

 

Provincie Groningen: Hoe worden de resultaten van het verziltingsonderzoek betrokken bij de 

verdere besluitvorming van de staatsecretaris eind november 2021? 

TenneT: Eind november 2021 neemt de staatssecretaris naar verwachting een besluit voor het vervolg van 

dit project en toekomstige windgebieden. Het verziltingsonderzoek waar we het nu over hebben zal nog 

geen input kunnen leveren voor de afweging omdat dit pas net opgestart is. In voorgaande fases hebben we 

een theoretisch verkennend onderzoek uitgevoerd welk onderdeel zal zijn van de afweging. Daarnaast is er 

in het verziltingsonderzoek ruimte ingebouwd om de scope te wijzigen, mocht dit nodig zijn na het besluit 

van de staatssecretaris. Tot slot is het besluit van de staatssecretaris geen onomkeerbaar besluit, waarbij 

een definitief traject vergund wordt. Dat zal pas later plaatsvinden. Tegen die tijd zijn de uitkomsten uit dit 

onderzoek wel beschikbaar. 

 

Grondeigenaar geeft aan dat het lijkt dat natuuraspecten nu in detail worden meegenomen in de 

besluitvorming terwijl dit voor landbouw enkel op hoofdlijnen is onderzocht.  

EZK: Dit onderzoek wordt juist uitgevoerd om de effecten van verzilting op landbouw verder te onderzoeken. 

Dit staat los van de beslissing van de staatsecretaris. Wat er ook besloten wordt, het is nuttig om dit 

verziltingsonderzoek uit te voeren. Om die reden is ook ruimte ingebouwd voor eventuele wijzigingen.  

 

Provincie Groningen geeft aan content te zijn met hoe het onderzoek nu wordt gepresenteerd. Deze 

presentatie heeft hem meer gerustgesteld dan de presentatie in april 2021. Er is duidelijk geïnvesteerd in 

een grondige onderzoeksopzet, en het creëren van draagvlak. 

 

Provincie Groningen: In hoeverre ben je er zeker van dat je bij de uitwerking van het onderzoek 

toestemming hebt om te meten op de percelen van de boeren? 

TenneT: In het verleden hebben we te maken gehad met aardig wat weerstand van grondeigenaren. Dit is 

een van de redenen waarom we tot op heden nauwelijks betredingstoestemmingen hebben. Voor het 

verziltingsonderzoek zijn ook betredingstoestemmingen nodig, de gegevens die we daarmee op halen zijn 

noodzakelijk om een beter onderzoek te kunnen doen, en daarom ook in belang van de grondeigenaar zelf. 

Toestemming voor dit onderzoek betekent absoluut niet dat de grondeigenaar toestemming geeft voor 

aanleg van een kabel.  

Met LTO Noord, Acacia Water en EZK zijn we in gesprek over hoe we dit het beste kunnen gaan 

aanpakken. Ook zijn we aan het nadenken over hoe we niet-LTO leden hierin kunnen betrekken. Een eerste 

stap is om tijdens de eerstvolgende ledenbijeenkomst op 9 december 2021 het verziltingsonderzoek te 

presenteren, toe te lichten welke veld- en bodemonderzoeken nodig zijn en hoe en wie deze uitvoeren. LTO 



 

 

 

 

 

 

 TenneT TSO B.V. 

DATUM 7 december 2021 

PAGINA 5 van 8 

 

Noord geeft aan dat dit ook het beeld van LTO Noord is. Door gezamenlijk op te trekken wil LTO 

duidelijkheid verschaffen aan de leden. LTO Noord zal ook aangeven aan de leden dat medewerking 

hieraan in hun eigen belang is.  

 

Grondeigenaar: Wij hebben een aantal jaar geleden bodemverbetering toegepast, wordt dit ook 

opgenomen? 

Acacia Water: Hier wordt op teruggekomen. Er wordt informatie opgehaald hierover, alsmede de 

drainagesituatie (Actie: Acacia Water). 

 

Provincie Groningen: Wanneer kun je iets zeggen over de effecten op gewassen? 

Acacia Water: Als je probeert te rekenen met zoutschade aan gewassen dan moet je precies weten wat het 

zoutgehalte momenteel is, in hoeverre dat toeneemt, en op welke gewassen dit effect heeft. Nadat we de 

toename van het zoutgehalte hebben vastgesteld zouden we kunnen doorberekenen wat de effecten zijn op 

verschillende soorten gewassen. Op hoofdlijnen kunnen we wel zeggen dat er verschillen zijn in gewassen. 

Echter kan je nu op voorhand nog niet zeggen of de situatie gaat verslechteren voor een specifieke soort 

gewas. 

 

Grondeigenaar: In hoeverre wordt ook gekeken naar mitigerende en compenserende maatregelen? 

Acacia Water: We gaan eerst in beeld brengen wat de effecten gaan zijn. Afhankelijk hiervan kunnen we pas 

kijken wat relevante mitigerende maatregelen zijn. Dit doen we om te voorkomen dat een maatregel erger is 

dan het effect. Op een later moment in het proces zullen we het dus over mitigerende maatregelen gaan 

hebben, ook in deze werkgroep.  

 

Grondeigenaar: Worden bodemstructuurveranderingen als gevolg van de verandering van de 

zoetwaterlens ook opgenomen in de modellen? 

Acacia Water: Nee, de bodemstructuurveranderingen zitten momenteel niet in de modellen. Wanneer hier 

sprake van is dan zullen wij dat wel opnemen. We maken hierbij uiteraard gebruik van de meest actuele 

kennis. 

4. Procesafspraken 

TenneT neemt de aanwezigen mee in de overlegstructuren en vervolg processtappen. Zie voor meer 

informatie de bijgevoegde PowerPoint presentatie. TenneT geeft aan dat het gunstig is als meer 

grondeigenaren aansluiten bij dit onderwerp.  

 

Na elke stap van het verziltingsonderzoek komen verschillende groepen samen. Allereerst TenneT en 

Acacia Water in een intern overleg om de sub-werkgroep verzilting voor te bereiden. Vervolgens vindt er een 

werkgroep Landbouw van LTO en een sub-werkgroep verzilting plaats. Daarnaast is er ook een Bestuurlijk 

Overleg Landbouw waar LTO Noord, het ministerie van EZK en TenneT deel van uitmaken.  

 

In het huidige voorstel (november 2021) heeft de sub-werkgroep verzilting een besluitvormende rol en de 
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werkgroep Landbouw van LTO een informerende. Dit is een opzet, en nog ter discussie.  

 

Hierbij wordt door deelnemers benoemd dat de verschillende overlegstructuren vertroebelend kunnen 

werken. TenneT geeft aan dat de voorkeur van TenneT uitgaat naar het samenvoegen van de groepen, 

maar TenneT begrijpt ook dat dit nu wellicht nog niet mogelijk is. Hierbij geeft TenneT aan graag ook niet-

LTO leden te betrekken. TenneT geeft aan dat de grondeigenaren die de vorige keer aanwezig waren maar 

nu niet ook dit verslag ontvangen (Actie TenneT). 

 

TenneT: LTO Noord had het erover dat de datum van de bijeenkomst van werkgroep landbouw verzet 

zal worden, naar welke datum wordt die verplaatst? 

LTO Noord: De werkgroep landbouw komt op 2 december bijeen. Ik probeer dit te verzetten naar 30 

november. Daarnaast hebben we donderdag 9 december een ledenbijeenkomst gepland. TenneT geeft aan 

dit aan te passen op de slides (Actie TenneT). 

 

LTO Noord: De LTO-werkgroep landbouw ziet zichzelf als leidend, en de sub-werkgroep verzilting als 

volgend. Dit komt met name omdat in de werkgroep landbouw de meeste grondeigenaren zitten 

(welke zijn aangesloten bij LTO Noord).  

TenneT: TenneT is formeel opdrachtgever voor het verziltingsonderzoek. De Werkgroep Landbouw van LTO 

Noord kan wel een meer adviserende rol hebben, maar als zij leidend zijn en besluitvormend vergeten we de 

rol en belangen van niet-LTO leden, van het Waterschap en van de gemeente en provincie. In de sub-

werkgroep verzilting komen deze belanghebbenden wel samen. TenneT voegt hieraan toe dat LTO-leden 

van de werkgroep landbouw ook uitgenodigd zijn voor deze werkgroep.  

 

Grondeigenaar: Naar mijn idee is dit nog de enige werkgroep waar ik iets kan inbrengen als niet-LTO 

lid. Hoeveel grondeigenaren zijn er aangesloten zijn bij LTO-Noord? 

LTO Noord: Ongeveer 80-90% van alle grondeigenaren is aangesloten bij LTO Noord, dit zijn in totaal 

ongeveer 140 leden. LTO Noord geeft daarnaast aan dat ook niet-leden welkom zijn bij de werkgroep 

landbouw. 

 

Provincie Groningen: De structuur van twee afzonderlijke groepen is erg vertroebelend. Ik zou liever 

willen dat grondgebruikers die niet-lid zijn van LTO bij de werkgroep landbouw van LTO betrokken 

worden. Deze sub-werkgroep kan dan een werkgroep zijn van de betrokken organisaties.  

TenneT: Het is lastig als je dan twee verschillende belanghebbenden hebt in verschillende groepen. Het kan 

gunstig kan zijn om deze juist samen te brengen. In de werkgroep landbouw zijn 5 grondeigenaren 

aanwezig, die zijn geselecteerd door LTO Noord.  

TenneT geeft aan ervoor te willen waken dat er beslissingen worden genomen in deze werkgroep, en de 

vertegenwoordigers vervolgens worden teruggeroepen vanuit de achterbannen.  

 

Provincie Groningen: In deze groep zitten geen bestuurders. Deze moeten achter de schermen 

geïnformeerd worden, hoe zien jullie dit voor je? 

TenneT: Uiteraard moet er achter de schermen terugkoppeling naar de bestuurders zijn. Dit overleg dient 
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vooral om het proces van het onderzoek en het project te bewaken. Dit is een ander detailniveau dan wordt 

besproken met de bestuurders. Daarnaast is er ruimte om de bevindingen terug te koppelen aan de 

bestuurders De bestuurders komen samen in het reeds bestaande Bestuurlijk Overleg van project TNW.  

 

Gemeente Het Hogeland merkt op dat ook de grote lijnen van het proces in acht genomen moeten worden. 

Je wilt uiteindelijk groene stroom aansluiten. Vanuit de gemeente is dit vooral het belang dat alle processen 

op elkaar aansluiten. Men moet niet onnodig worden beziggehouden met randzaken. Uiteraard worden de 

bestuurders bijgepraat, maar dit hoeft niet op perceelniveau te worden teruggekoppeld. 

 

Grondeigenaar: Het komt nu over alsof de gemeente zo snel mogelijk door het proces heen wil gaan, 

zonder belanghebbenden te horen.  

Gemeente Het Hogeland: Dit is niet het geval. De geplande kabelverbinding is gelegen over een groot deel 

van de grond van de gemeente, en de gemeente heeft aangegeven dat zij de kabelverbinding zo oostelijk 

mogelijk wil. Hier is een groot aantal onderzoeken voor uitgevoerd. Uiteraard moet dit zorgvuldig gebeuren. 

Er zijn ongeveer 140 agrariërs in de gemeente Het Hogeland die geraakt worden door de kabelverbinding 

van NOZ TNW. Zij dienen meegenomen te worden in dit proces.  

 

TenneT maakt een nieuw voorstel voor hoe de werkgroepen zich tot elkaar verhouden. Hierover gaan we 

verder in gesprek in de volgende werkgroep mid-december. (Actie TenneT). 

 

5. Rondvraag 

TenneT vraagt of de aanwezigen nog showstoppers zien ten aanzien van de start van het 

verziltingsonderzoek. Geen van de aanwezigen ziet een showstopper. 

 

Provincie Groningen wil graag de processtappen en de verhouding tussen werkgroepen nog duidelijk 

hebben op basis van de in deze bijeenkomst besproken punten. TenneT geeft aan dat voor volgend overleg 

een voorstel wordt gemaakt (Actie TenneT). 

 

TenneT sluit de vergadering en geeft aan dat vragen nog kunnen worden ingestuurd via de mail. Daarnaast 

geeft TenneT aan dat het verslag zal worden gedeeld (Actie TenneT). 

 

Actie Actiehouder Status 

Bij het ophalen van informatie over drainage bij 

grondeigenaren ook informatie over toegepaste 

bodemverbetering ophalen.  

Acacia Water Open 

Verslag van deze sub-werkgroep verzilting delen met 

aanwezigen en overige grondeigenaren 

TenneT Open 

Data werkgroep Landbouw van LTO en de 

Ledenbijeenkomst met LTO Noord aanpassen op de 

TenneT Open 
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slides in de presentatie 

Werkgroep Landbouw LTO informeren voor de sub-

werkgroep verzilting 

TenneT, LTO-

Noord 

Open 

Een nieuw voorstel opstellen voor hoe de werkgroepen 

Landbouw LTO en de sub-werkgroep verzilting zich tot 

elkaar verhouden. Dit wordt besproken in de volgende 

sub-werkgroep verzilting mid-december. 

TenneT Open 

Niet-LTO leden betrekken in het proces van het 

verziltingsonderzoek. 

TenneT Open 
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Digitale “spelregels”

■ Camera en geluid

▫ Camera aan of uit (eigen keuze).

▫ Iedereen staat op dempen (‘mute’). 

▫ Om te spreken dient u zelf dempen op te heffen (‘unmute’). 

■ Heeft u een vraag? 

▫ Tijdens de presentaties: Stel uw vraag in de chat.

▫ Na elk presentatiedeel volgt een vragenronde.

▫ In vragenronde: Stel uw vraag in de chat of steek 
uw hand op.
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Agenda
1. Aanleiding en doel van vandaag (Frank Timmer, TenneT)
2. Voorstelrondje
3. Stand van zaken NOZ TNW (Imre Perenboom, EZK)
4. Vragen en reacties?

5. Plan van aanpak verziltingsonderzoek (Jouke Velstra, Acacia Water)
6. Vragen en reacties?
7. Ruimte voor toevoegingen (Frank Timmer, TenneT)

8. Procesafspraken (Jurgen Pijpker, TenneT)
9. Vragen en reacties?

10. Rondvraag
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Aanleiding en doel van vandaag

Aanleiding:

■ Afgelopen maanden: uitwerking plan van aanpak Verziltingsonderzoek.

■ Behoefte omgevingspartijen om inzicht te krijgen in definitieve plan van aanpak.

■ Behoefte om procesafspraken af te stemmen voor vervolg van het verziltingsonderzoek

Doelen van dit overleg: 

■ Informeren over stand van zaken van het project NOZ TNW;

■ U als grondeigenaar, omgevingspartij of bevoegd gezag informeren over de stand van zaken van het 
verziltingsonderzoek, 

■ Ophalen reacties op aanpak;

■ Afstemmen van wensen voor vervolgproces en bijsturingsmogelijkheden.

4
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Context verziltingsonderzoek
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Wie presenteren er vandaag? 

Frank Timmer (TenneT)
Projectleider Planologie en 

Vergunningen

Imre Perenboom (EZK)
Projectleider

Jouke Velstra (Acacia 

Water)
Directeur & adviseur Acacia 

Water

Jurgen Pijpker
Adviseur bodem- en 

veldonderzoeken
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Stand van zaken NOZ TNW
Door: Imre Perenboom (EZK)
Projectleider
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Achtergrond TNW NOZ
• Klimaatakkoord: 49% CO2 reductie in 2030
• Routekaart 2030: tussen 2024 en 2030 zeven Gigawatt 

aan windparken op zee te realiseren. 
• VANOZ (Verkenning aanlanding Netten op Zee): 

aansluiting van windenergiegebied Ten Noorden van de 
Waddeneilanden in Eemshaven, Vierverlaten of Burgum 
d.m.v. een ondergrondse wisselstroom kabelverbinding.

• VKA (Voorkeursalternatief): vastgesteld in januari 2021 op 
basis van IEA, regioadvies, Commissie MER en reacties 
uit de omgeving.

• Kamerbrief 18 mei 2021: komende periode uitwerken 
VKA en brede beeld toekomstige aanlandingen 
onderzoeken

• Rollen en verantwoordelijkheden

▫ Ministerie van EZK: procedures en coördinatie 
vergunningen.

▫ TenneT: onderzoeken, aanleg en onderhoud verbinding.
Afbeelding:  Overzicht windenergiegebieden Noordzee

Groen: Routekaart 2030
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Waar staan we nu: 
integrale afweging Wind op Zee boven de Wadden

Programma Noordzee: nieuwe windenergiegebieden voor 2030
Resultaat: Opgave voor het aanlanden van X GW windenergie van boven het Waddengebied

VAWOZ (incl. PEH): onderzoek ‘Doorkruising Waddengebied’
Resultaat: Inzicht in de mogelijke opties om windenergie via het Waddengebied aan land te brengen

Najaar ‘21

Integrale 
afweging tussen 
de opgave voor 
aanlandingen en 
de mogelijkheden 

voor de 
aanlandingen

Optimalisatie VKA Net op Zee Ten Noorden van de Waddeneilanden
Resultaat: Inzicht in het exacte tracé, de aanlegtechnieken en de impact van het westelijk tracé

9



C1 - Publieke Informatie8 november 2021

Programma Noordzee & VAWOZ

• Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 
2030

• 10 GW extra windenergie voor heel NL
• Windgebied 5 oost (4GW) als extra opgave 

voor Noord-Nederland

• RHDHV onderzoek naar mogelijke tracés naar 
Eemshaven (lokale vraag en aanwezigheid 
hoogspanningsstation)

• Geen één tracé is ‘makkelijk’. Ze kennen 
verschillende uitdagingen

10
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Plan van aanpak 
verziltingsonderzoek
Door: Jouke Velstra
Directeur en adviseur Acacia Water
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www.acaciawater.com

8 nov 2021

Effectbepaling verzilting trace
Eemshaven West

Toelichting offerte

Jouke Velstra, Anouk Gevaert en Marte Siebinga



Op hoofdlijnen

• Stap 1. Inventarisatie en uitgangspunten

• Stap 2. Opzetten rekenmodel en doorrekenen uitgangssituatie

• Stap 3. Effectberekeningen

• Stap 4. Monitoring (aanzet tot)

• Stap 5. Vervolgstappen

Vooralsnog niet onderdeel van het project is:

• . . . omgaan met effecten (wel aanzet tot maatregelen)

• . . . monitoringsplan effecten (wel aanzet tot . .)



Proces en besluitvorming

• Na elke stap een toetsmoment in een overleg (TenneT en twee 

werkgroepen). 

• Daarin beslissen we samen (TenneT, vertegenwoordiging van 

stakeholders en de agrariërs) over de voortgang, bijsturing en 

leggen dit vast. 

• Hiermee wordt voorkomen dat steeds terug wordt gevallen op 

eerdere stappen en daarmee de voortgang wordt vertraagd. 

• Het overleg heeft ook als functie om de uitgangspunten voor 

de volgende stap vast te leggen, eventueel bij te sturen omdat 

er voortschrijdend inzicht is of omdat andere processen daarom 

vragen. 



Uitgangspunt

- Effecten voorkomen.

- Hoe zijn de effecten (van b.v. bemaling) te voorkomen (in 

werkprocessen bv. bij het graven)

- Mitigerende maatregel.

- Indien een effect niet uit te sluiten is (er dient bemalen te worden) 

hoe voorkom/mitigeer je dat op de korte en lange termijn

- Schadeherstel/compensatie.

- Er is uiteindelijk sprake van schade (het is stuk) met welke 

middelen is dat te herstellen. Dit is feitelijk een noodmaatregel 

maar wel goed om vast te stellen of hier mogelijkheden liggen, 

vergelijkbaar met schaderegeling.



Volgorde der dingen

1. Eerst rekenen en rekening houden met de 

onzekerheid, dan indien nodig gericht bepalen 

wat en waar te meten en aanscherpen van de 

berekeningen

2. Eerst meten, dan rekenen en rekening houden 

met onzekerheid

• Gekozen is voor variant 1 en beetje 2. 

• Metingen aan laten sluiten bij wat er standaard wordt gedaan 

en daardoor later ook nuttig



Stap 1a Inventarisatie

Opzetten en vullen van databank

– TenneT geeft aan dat er al veel data is. Wij nemen die data over. En 

doen een ‘ingangscontrole’

– We verzamelen zelf ook de beschikbare data

Resultaat

– Databank met beschikbare info;

– ‘Gaten’ in de data op kaartniveau (onzekerheid/betrouwbaarheid);

– Vastgestelde dataset (na overleg van stap 1).



Wat voor data is er nodig

• Drainageafstand/diepte opvragen bij de eigenaar

• Bouwplannen afgelopen jaren opvragen bij de eigenaar

• Huidige situatie zoet/zout (bandbreedte/meten)

• Doorlatendheid van de bodemlagen (bandbreedte/meten)

• Porositeit (bandbreedte/meten)

• Bodemopbouw (bandbreedte)

• GWS/Kweldruk (bandbreedte)



Stap 1b - Standaardprofielen

Opzetten van 20 standaardprofielen

Dit dekt x% van trace

• Bodemprofielen, kweldruk situaties

• type drainafstand, type draindiepte

• uitgangssituatie 

• diepte zoet/zout

• juiste balans van % dekking gebied vs vereenvoudiging om aantal 

berekeningen te beperken

> Aantal profielen is uitgebreid van 8 naar 20



Perceelsmodellen

• Representatieve perceelsmodellen (clusters)

• Clusters op basis van bodemopbouw drainage

• GeoTop "versimpeld" tot aantal klassen: bijv. Veen, Klei, Zavel & 

Zand
GeoTop



Perceelsmodellen

• Er komt dus een relatie van 

cluster (standaardpercelen) 

die we verbinden aan 

werkelijke percelen



Stap 1b - Standaardprofielen

• De hydrologische standaardprofielen worden gedeeld met de 

omgeving en ter plaatse geverifieerd. 

• Geschat op 4 overleggen/bezoeken met de omgeving. 

Resultaat
– Standaardsituaties waarvoor de berekeningen worden uitgevoerd. 

– Dekkingsgraad van het tracé 

– Verificatie in het veld en met de grondeigenaren

– Draagvlak bij de agrariërs en stakeholders voor de herkenbaarheid van de 

modellen voor hun percelen.



1c Voorstel aanvullende 

metingen en nulmeting (1)

• Aan de hand van de inventarisatie van beschikbare gegevens 

en ‘gaten’ wordt geïnventariseerd welke gegevens aangevuld 

moeten worden met aanvullende metingen. 

• Het eerste doel van deze metingen is om inzicht te krijgen in de 

waarden en bandbreedte van belangrijke parameters en 

daarmee de betrouwbaarheid van de modelresultaten te 

vergroten. Deze stap komt nog een keer terug binnen stap 3.

• De uitvoering van de metingen is deels afhankelijk van wat er 

gemeten moet worden. Maar ook certificering van betreffende 

partijen i.r.t. NEN normen en fytosanitair.



1c Voorstel aanvullende 

metingen en nulmeting (1)

• Het tweede doel is te verkennen of en welke 

meetpunten geschikt kunnen zijn als onderdeel van een 

nulmeting (zie stap 4).

Resultaat

• Eerste voorstel voor benodigde en verwachte 

aanvullende veldmetingen

• Afstemming wat en hoe metingen gedaan 

kunnen/moeten worden

• Bruikbaarheid meetlocaties i.r.t. nulmeting

> Doel uitvoering voor komend teeltseizoen



Stap 1d – uitgangspunten

• Aanlegmethode
– omvang, diepte, duur, debieten, etc., 

– hoe wordt het opgeleverd

• Wat is uitgangssituatie waarmee vergeleken moet 

worden
– huidige situatie 

– huidig + verwachte zeespiegelstijging + bodemdaling + etc.



Stap 1d – uitgangspunten

• Punten in de tijd
– Huidige situatie en situatie met autonome ontwikkelingen (2050)

– Er is sprake van een korte en lange termijn effecten. 

• Korte termijn effecten tijdens aanleg en net er na. 

Bijvoorbeeld invloed op de grondwaterstand. 

• Lange termijn effecten herstel zoetwaterlens of bodemherstel. 

• Er is voorgesteld te werken met momenten in de tijd bijv. 

effect na 1jr, 2jr, 5jr, 10jr en 30jr. + effecten direct na afloop 

van het werk en de maanden erna.

• Resultaat
– Hydrologische uitgangspunten/randvoorwaarden ingrepen;

– Voorstel voor de te hanteren referentiesituaties

> Voorstel was 2100 maar gekozen voor 2050 ivm duur van de 

ingreep



Afsluiting stap 1

Er zijn 3 overlegmomenten opgenomen. Een overleg ter 

voorbereiding met TenneT en twee werkgroepen.

• Vaststelling en toelichting op de beschikbare data,

• Vaststelling en toelichting op standaardprofielen 

(voldoende dekking?), 

• Vaststelling en toelichting (aanvullende) metingen,

• Vaststelling uitgangspunten aanlegmethodes in 

hydrologische zin.



Stap 2a. Opzetten modellen

• MIPWA (regionaal model voor doorrekening zeespiegelstijging etc.)

• Perceelsmodel (lokaal om invloed in percelen door te rekenen)

• plausibiliteitstoets (doet het model wat het moet doen) en validatie 

op basis van metingen (voor zover beschikbaar). 

Resultaat:

• MIPMA model geschikt gemaakt voor toepassing in dit project

• Serie modellen opgezet voor de uitvoering van effectberekeningen.

• Per standaardprofiel aangegeven in welke mate ijking/validatie 

mogelijk was 



Stap 2b – wat doorrekenen

• Definiëren door te rekenen effecten en beoogde rekenresultaten

– Overeenstemming over wat een effect is: 

• het effect ten tijde van de ingreep, uitstralingseffecten, duur van de effecten, 

omkeerbaarheid van de effecten

– Vuistregel. Effect moet je kunnen meten!

– De effecten ook m.b.t. invloed op oppervlaktewater (uitgedrukt in zoutbelasting).

> Er worden geen oppervlaktewater berekeningen gedaan

– Deze effecten worden ook vertaald naar de verwachte impact voor landbouw 

binnen het perceel langs het tracé. Vooralsnog is uitgegaan van abiotische 

effecten (bijvoorbeeld verandering dikte neerslaglens). 

> dus geen effectberekeningen op gewas



Stap 2b – wat doorrekenen

Overleg. Er zijn 3 overlegmomenten opgenomen. Een overleg 

ter voorbereiding met TenneT en twee werkgroepen.
– Bespreken, aanscherpen en vaststellen (beoogde) resultaten stap 2a en 

2b met stakeholders

Resultaat:
– Beoogde resultaten van effectberekeningen

– Mate waarin vragen beantwoord kunnen worden op basis van de 

modelresultaten

– Draagvlak bij de agrariërs en stakeholders voor de aanpak van de 

effectberekeningen 



Stap 3a. Effectberekeningen
Vaststellen bandbreedtes van parameters (gevoeligheidsanalyse) 

• Effecten berekenen

– Bepalen bandbreedtes van parameters

– Kom je op een ‘gemiddeld’,  ‘minimum’ en 

‘maximum’

– Verkennen we met een aantal gerichte berekeningen



Stap 3 – onzekerheid en 

betrouwbaarheid
• Effecten berekenen

– Bepalen bandbreedte van effecten

– Indien het berekende effect een grote 

onzekerheidsmarge heeft, wordt vastgesteld om 

welke parameters het gaat. 

– Het kan ook zo zijn dat de bandbreedte beperkt 

is. In dat geval is het resultaat betrouwbaar. 

– Dus de bandbreedte moet voldoende klein zijn 

om besluit op te kunnen nemen

– Ook gradaties in, bijvoorbeeld:

• Ja er treedt verzilting op

• Mate en duur is onzeker



• Er komt dus een relatie van 

cluster (standaardpercelen) 

die we verbinden aan 

werkelijke percelen

• Per standaardperceel (20) 

berekenen we het effect. 

• Voor het eigen perceel dus 

geen specifieke berekening 

maar komt overeen met een 

standaardprofiel.

Stap 3b. Effectberekeningen



Stap 3 – Effectberekeningen

Resultaat: 

• Berekende effecten voor de serie standaarsprofielen; 

• Betrouwbaarheidsanalyse van de effecten; 

• Interpretatie van impact van berekende effecten op 

landbouwgrond agrariërs. 

Overleg: Er zijn 3 overlegmomenten opgenomen. Een overleg ter 

voorbereiding met TenneT en twee werkgroepen. 

• Bespreken en vaststellen resultaten; 

• Aanbevelingen bespreken voor vervolgstappen. 

• Mogelijk dit overleg benutten om maatregelrichtingen te bespreken.



Stap 4. Metingen en monitoring

• 4a. Nut en noodzaak aanvullende metingen 
– Bijv. bij onvoldoende betrouwbare resultaten 

• Op basis van de resultaten van stap 3 zal dit 

worden aangescherpt/ingevuld

• Uiteraard alleen indien nodig. 



Stap 4. Metingen en monitoring

• 4b. Nulmeting
– Vroegtijdig beginnen met nulmeting

– Uit voorgaande stappen zal de verwachte duur van de effecten 

blijken. Op basis daarvan kan pas bepaald worden wat de 

voorwaarden voor de nulmeting zijn en daarnaast hoe lang de 

gevraagde ‘langdurige monitoring’ zinvol is. 

> OPMERKING: TenneT zal niet op voorhand toezeggen om x of y jaar te 

monitoren zonder een grondige onderbouwing. Die kosten zijn niet 

doelmatig te verklaren.

Overleg: Er zijn 3 overlegmomenten opgenomen. Een overleg ter 

voorbereiding met TenneT en twee werkgroepen. Mogelijk te 

combineren met afronding stap 3.



Stap 5a. Vervolgstappen
validatieberekeningen

Invulling en uitvoering NADRUKKELIJK na stap 3 te bepalen!

• Het is bekend dat er beperkt aantal metingen 

beschikbaar zijn om de modellen te valideren dan wel 

te ijken. Daartoe worden ook aanbevelingen gedaan 

omtrent aanvullend metingen en monitoring. Maar ook 

in de uitvoering van de berekeningen wordt hier 

rekening mee gehouden. 

• Het wordt aanbevolen na de meetcampagne de 

meetdata te benutten om de uitgevoerde 

berekeningen te toetsen en waar nodig bij te stellen. 



Stap 5b. Vervolgstappen
Maatregelen

• Het vaststellen van maatregelen kan pas plaatsvinden 

wanneer de voorgaande stappen 1 t/m 3 zijn doorlopen. 

Namelijk de noodzaak tot het nemen van maatregelen. Het 

voorstel is de volgende volgorde in het vaststellen van 

maatregelen te hanteren: 1) Voorkomen, 2) mitigeren en 3) 

compensatie.

• t.a.v. 1. Zal in samenspraak met TenneT worden doorgenomen wat 

hierbinnen de mogelijkheden zijn. Tevens zal dit ook gaan over sleuf vs

boren. Sleuftechnieken etc. 

• t.a.v.2 Kunnen we op basis van de berekende effecten mogelijke 

maatregelen identificeren. 

Overleg: Bespreken en vaststellen oplossingen bij verwachte 

effecten; 



Stap 5c. Vervolgstappen
Effectberekeningen maatregelen

• De input uit stap 5a wordt gebruikt om voor de specifieke 

standaardsituaties en locaties effectberekeningen te doen om 

vast te stellen in welke mate maatregelen effectief zijn of 

bijstelling nodig hebben. 

Overleg: Er zijn 3 overlegmomenten opgenomen. Een overleg met 

TenneT en twee werkgroepen. 

• Bespreken en vaststellen oplossingen; 



Aanvullingen o.b.v. feedback

• Berekeningen
– Uitgangssituatie nu, 2100, en extremere variant (1d)

– Effecten oppervlaktewater ook meenemen (2b)

– Duur van verwachte effecten en/of herstel (1,2, 5 jr etc.) (1d)

– Effect gewasschade (niet meegenomen)

– Maatregelen binnen de uitvoering, mitigeren, compenseren? Voorkomen is 

beter dan genezen principe.

• Monitoring(splan)
– Inpassing binnen standaardset die al gedaan gaat worden

– Nulmeting

– Monitoring tijdens en na uitvoering

• Proces met de stakeholders onderdeel van traject (per stap)

Perceel / Oppervlaktewater?



In het kort wordt voldaan aan

• Van onzeker naar voldoende betrouwbaar

• Feitenbasis, wat weet je en wat niet

• Spits veldonderzoek daar op toe

• Uitgangspunten helder – wat is het vertrekpunt

• Berekeningsmethode die recht doet aan de situatie

• Uitgangspunten effecten – wanneer vinden we het een effect

• Effecten bepalen – is het resultaat voldoende betrouwbaar?
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Vragen en 
inhoudelijke toevoegingen
Door: Frank Timmer
Projectleider Planologie en Vergunningen (TenneT)
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Inhoudelijke toevoegingen

Waterschap Noorderzijlvest (per e-mail)

■ Bij en door de aanleg van de kabel zou de zout-zoetwatergrens van het grondwater 
kunnen worden opgetrokken, hetgeen misschien invloed heeft op zoute kwel vanuit de 
bodem van de watergang in het aangevoerde zoetwater. 

Wordt hier ook naar gekeken?

…
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Procesafspraken
Door: Jurgen Pijpker
Adviseur bodem- en veldonderzoeken (TenneT)
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Procesafspraken subwerkgroep Verzilting
Februari – november

2021

Stap 0

Voorbereidingen en 

aanscherping 

vraagstelling

november  2021 –

april 2022

Stap 1

Inventarisatie en 

uitgangspunten

Mei 2022 - ntb

Stap 2

Opzetten rekenmodel en 

doorrekenen 

uitgangspunten

ntb

Stap 3

Effectberekeningen

TenneT/Acacia Water 

overleg

Sub-werkgroep Verzilting

Werkgroep Landbouw LTO

Landbouw BO 

(TenneT/EZK/LTO)

TenneT/Acacia Water 

overleg

Sub-werkgroep Verzilting

Werkgroep Landbouw LTO

Landbouw BO 

(TenneT/EZK/LTO)

TenneT/Acacia Water 

overleg

Sub-werkgroep Verzilting

Werkgroep Landbouw LTO

Landbouw BO 

(TenneT/EZK/LTO)

ntb

Stap 4

Monitoring (aanzet tot)

ntb

Stap 5

Vervolgstappen

TenneT/Acacia Water 

overleg

Sub-werkgroep Verzilting

Werkgroep Landbouw LTO

Landbouw BO 

(TenneT/EZK/LTO)

TenneT/Acacia Water 

overleg

Sub-werkgroep Verzilting

Werkgroep Landbouw LTO

Landbouw BO 

(TenneT/EZK/LTO)
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Procesafspraken Stap 1: 
november 2021

Stap 1a

Vullen databank met 

reeds bekende gegevens

Beschikbaar stellen 

gegevens uit databank

Inventarisatie 

drainagesituatie 

grondeigenaren             

(LTO en rentmeesters)

december 2021

Stap 1b

Opzetten standaard 

profielen (20 stuks) en 

vaststellen 

dekkingspercentage

januari - maart 2022

Stap 1c

Aanvullende metingen 

middels veldonderzoeken

voor broed/plantseizoen

Veldonderzoek ivm

verzilting

april 2022

Stap 1d

Definiëren 

uitgangspunten inzake 

aanlegmethode, 

referentiesituatie en 

effecten (punten) in tijd

Intern TenneT/Acacia Water 

overleg

(18 okt 2021)

Sub-werkgroep Verzilting

(8 nov 2021)

Werkgroep Landbouw LTO

(30 nov 2021)

TenneT/Acacia Water 

overleg

Sub-werkgroep Verzilting

Werkgroep Landbouw LTO

Landbouw BO 

(TenneT/EZK/LTO)

TenneT/Acacia Water 

overleg

Sub-werkgroep Verzilting

Werkgroep Landbouw LTO

Landbouw BO 

(TenneT/EZK/LTO)

LTO bijeenkomst informeren 

over verziltingsonderzoek

(9 dec)
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Uitdagingen:

overleg niveaus per processtap:

Valkuilen:

• Verschillen in informatie/kennisniveau tussen de diverse overlegniveaus

• Besluitvorming die op andere niveaus opnieuw wordt gedaan of in twijfel wordt getrokken

• Vertraging doordat terugkoppeling met andere overlegniveaus de planning gaat bepalen

Procesafspraken subwerkgroep Verzilting

Rol (voorstel TenneT)

Voorbereidend op werkgroepen

Besluitvormend (incl. vertegenwoordiging van 

werkgroep landbouw LTO en grondeigenaren). 

Informerend

Wanneer nodig, escalatie voor besluitvorming

Overleg

Intern overleg (TenneT/Acacia Water)

Subwerkgroep verzilting

Werkgroep Landbouw LTO

Landbouw BO

CONCEPT
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Rondvraag

48



Daarnaast vragen 
we aandacht 
voor de volgende 
veiligheidsmaat-
regelen in geval 
van een ontruiming 
van het pand

A moment for safety

Samen zorgen we voor een veilige 

werkomgeving waarbij we leren van 

fouten en het delen van ideeën, zorgen 

en vragen vanzelfsprekend is.

Volg de aangegeven 

vluchtroute

Gebruik de trap in 

plaats van de lift

Ga naar het 

verzamelpunt

Volg aanwijzingen 

bedrijfshulpverlener
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TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System 

Operator, TSO). Wij zetten ons in voor een veilige en betrouwbare 

elektriciteitsvoorziening, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. Daarbij stimuleren 

we de energietransitie met als doel een duurzame, betrouwbare en betaalbare 

energietoekomst. Als eerste grensoverschrijdende TSO ontwerpen, bouwen, 

onderhouden en exploiteren we 23.900 kilometer aan 

hoogspanningsverbindingen in Nederland en grote delen van Duitsland, en 

faciliteren we de Europese energiemarkt via de 16 interconnectoren met onze 

buurlanden. Met een omzet van 4,5 miljard euro en een totale activawaarde van 

27 miljard euro zijn we een van de grootste investeerders in nationale en 

internationale elektriciteitsnetten, zowel onshore als offshore. Elke dag stellen 

onze 5.700 medewerkers alles in het werk om tegemoet te komen aan de 

behoeften van de samenleving door het tonen van eigenaarschap, moed en 

verbinding. Samen zorgen we ervoor dat meer dan 42 miljoen eindgebruikers op 

een stabiele elektriciteitsvoorziening kunnen rekenen. 

Lighting the way ahead together. 
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Disclaimer

Deze powerpoint wordt u aangeboden door TenneT TSO B.V. (“TenneT”). 

De inhoud ervan - alle teksten, beelden en geluiden - is beschermd op 

grond van de auteurswet. Van de inhoud van deze powerpoint mag niets 

worden gekopieerd, tenzij daartoe expliciet door TenneT mogelijkheden 

worden geboden en aan de inhoud mag niets worden veranderd. TenneT 

zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking, maar geeft 

ter zake geen garanties voor juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid.

TenneT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, 

voortvloeiend uit deze powerpoint, noch voor de gevolgen van activiteiten 

die worden ondernomen op basis van gegevens en informatie op deze 

powerpoint.
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