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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.  

Disclaimer: Door een samenloop van omstandigheden konden de vragen en opmerkingen die tijdens het 

overleg niet aan bod zijn gekomen, maar wel in de chat zijn gesteld, niet worden geëxporteerd ten behoeve 

van dit verslag. Deelnemers hebben met het versturen van het concept-verslag nogmaals de gelegenheid 

gekregen om aanvullende vragen en opmerkingen op te sturen. Aanvullende vragen/opmerkingen zijn  

opgenomen achteraan het verslag.  

 

1. Opening 

TenneT heet iedereen welkom en geeft aan blij te zijn dat zo veel mensen vandaag aanwezig konden zijn. 

Enkele partijen hebben ze vooraf afgemeld, maar worden zo veel mogelijk door collega’s waargenomen. 

TenneT geeft een toelichting op de aanleiding, doelen, agenda en digitale spelregels van het overleg.  

 

2. Stand van zaken NOZ TNW 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) neemt de aanwezigen mee in de achtergrond van het 

project Net op Zee Ten Noorden van de Waddeneilanden (NOZ TNW). Zie voor meer informatie de 

bijgevoegde PowerPoint. 

 

In mei 2021 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 nader te onderzoeken welke verbindingen er in de toekomst door het Waddengebied nodig en 

mogelijk zijn, en te bezien hoe de route Eemshaven west voor het windpark TNW hierbinnen past1. Eind 

november/begin december zal de staatssecretaris op basis van de uitkomsten van drie trajecten (“pijlers” in 

de PowerPoint) hierover een besluit maken. De drie pijlers zijn als volgt: 

- Programma Noordzee: Nieuwe windenergiegebieden voor 2030: ‘In de ministerraad van 29 oktober 

 
1 Kamerbrief van 18 mei 2021 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/05/Kamerbrief-verkenning-aanlandingen-Wind-op-zee-Kavel-Ten-noorden-van-de-Waddeneilanden.pdf
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is er akkoord gegeven het Aanvullend ontwerp-programma Noordzee 2030 ter inzage te leggen. In 

dit ontwerp is een ruimtelijke reservering gemaakt voor 16,7 GW windenergie op zee, waarvan tot 

2030 maximaal 10,7 GW zal worden benut. De extra ruimte is gereserveerd om tot een zorgvuldige 

inpassing te kunnen komen, o.a. op basis van nader ecologisch onderzoek. Het is aan een volgend 

kabinet om te besluiten of dit potentieel van 10,7 GW ook (volledig) zal worden benut. Eén van de 

nu aangewezen gebieden is windgebied 5 oost van 4GW. Het aanvullend ontwerp zal ter inzage 

worden gelegd van 9 november t/m 21 december, waarna het in maart 2022 als onderdeel van het 

Nationaal Waterprogramma zal worden vastgesteld; 

- Verkenning Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ): Inzicht in de mogelijke opties om windenergie via 

het Waddengebied aan land te brengen. Het onderzoek van Royal Haskoning DHV (RHDHV) vormt 

hiervoor input. De afgelopen maanden heeft RHDHV in nader onderzoek geïnventariseerd hoe het 

Waddengebied met kabels en een waterstofleiding doorkruist kan worden met zo min mogelijk 

impact op de natuur; 

- Optimalisatie van het Voorkeursalternatief (VKA) Net op Zee Ten Noorden van de Waddeneilanden: 

Het in januari 2021 vastgestelde voorkeursalternatief Eemhaven west is verder uitgewerkt waardoor 

beter zicht is op het exacte tracé, de aanlegtechnieken en de impact op de natuur en landbouw. 

Tijdens deze werksessie wordt stilgestaan bij de laatste pijler: de optimalisatie van VKA TNW NOZ, en de 

daarvoor uitgevoerde onderzoeken.  

 

Vraag van Staatsbosbeheer: Waarom is eerst het VKA-tracé vastgesteld, waarna nu het meest 

milieuvriendelijke alternatief binnen dat tracé in kaart wordt gebracht? 

Antwoord: In MER fase 1 zijn 9 tracés onderzocht, waarbij onder andere is gekeken naar ecologie. Deze 9 

tracés zijn samen in de Integrale Effectenanalyse (IEA) beoordeeld op de thema’s Milieu (incl. ecologie), 

Omgeving (incl. omgevingsbelangen), Techniek, Kosten en Toekomstvastheid. De minister van EZK heeft 

op basis van de IEA (incl. MER), het regioadvies, de reacties uit de omgeving en het advies van de 

Commissie m.e.r. een integrale afweging gemaakt en het tracé Eemshaven west gekozen als 

Voorkeursalternatief (VKA). Alhoewel het tegenwoordig niet meer verplicht is om het ‘meest 

milieuvriendelijke alternatief’ te kiezen, bleek uit MER fase 1 dat alle tracés ecologische effecten kennen. 

Ook de tracés Eemshaven west en Eemshaven oost. De afgelopen maanden is TenneT bezig geweest met 

het verder uitwerken van tracé Eemshaven west. Hierbij is inderdaad gekeken naar hoe het tracé zo 

geoptimaliseerd kan worden dat het zo min mogelijk impact heeft op natuur.  

 

Vraag van Staatsbosbeheer: De Commissie m.e.r. heeft geadviseerd om naast de natuurwaarden van dit 

tracé, ook te kijken naar natuurwaarden van de andere tracés uit het RHDHV-onderzoek. Doen jullie dat 

ook? 

Antwoord: De minister van EZK heeft in de Kamerbrief van mei 2021 aangegeven samen met de regionale 

partners in het omgevingsberaad Waddengebied, de decentrale overheden en TenneT te onderzoeken 

welke verbindingen er in de toekomst door het Waddengebied nodig zijn. Dat is onderdeel van het 

besluitvormingstraject van Verkenning Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ) voor 2030. Het RHDHV-

onderzoek vormt hiervoor input. Het advies van de Commissie m.e.r. waar hier op wordt gedoeld is 

uitgebracht op het RHDHV-onderzoek. In het kader van VAWOZ wordt ook onderzocht hoe het aangewezen 
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VKA van NOZ TNW past in dat grotere geheel. Parallel hieraan is het VKA van NOZ TNW verder uitgewerkt 

om beter zicht te hebben op het exacte tracé, de aanlegtechnieken en de impact op de natuur en landbouw. 

 

Vraag van RUG/NIOZ: Op dit moment is er redelijk wat onderzoek gedaan voor het tracé Eemshaven west. 

Waarom wordt er geen stap terug genomen om meer onderzoeken uit te voeren voor de andere tracés? 

Hierdoor zou EZK een meer gebalanceerde keuze kunnen maken over de voortgang van NOZ TNW en de 

andere projecten in het kader van VAWOZ 2030.  

Antwoord: In mei 2021 is er een stap terug genomen (adempauze) om andere tracés door het 

Waddengebied verder te onderzoeken. Onderzoeken die in het kader hiervan plaats vinden is Programma 

Noordzee en VAWOZ. Dit geeft nu de ruimte om ook de huidige VKA-route voor NOZ TNW uit dit 

afzonderlijke proces verder te optimaliseren en onderzoeken. Deze onderzoeken tezamen vormen de drie 

pijlers voor de integrale afweging Wind op Zee boven de Waddeneilanden. In dit overleg wordt het 

uitgewerkte VKA van NOZ TNW besproken. Echter betekent het feit dat we dit nu bespreken niet dat er al 

een definitieve keuze is gemaakt.   

 

Vraag van Stichting de Noordzee: Wordt er ook onderzoek gedaan naar een gezamenlijke verbinding van 

windgebied 5 (oost) én TNW?  

Antwoord: Op dit moment wordt daarnaar gekeken in de complete besluitvorming van VAWOZ. 

 

Vraag van Collectief Groningen Midden: In eerdere bijeenkomsten is er door partijen al een keer besproken 

dat de tijdsplanning krap is. In hoeverre is de eerste planning nu al bijgesteld?  

Antwoord: Met het versturen van de Kamerbrief in mei 2021 is ervoor gekozen om de eerdere planning los te 

laten. We moeten op dit moment kijken wat de meest verstandige keuze is voor de aansluiting van zowel dit 

windpark als toekomstige windparken, rekening houdend met de gestelde nationale en Europese 

Klimaatdoelen. Dit doen we nadrukkelijk gezamenlijk met de regionale overheden waarbij we ook advies 

inwinnen bij onze stakeholders als het Omgevingsberaad Waddengebied. 

 

Vraag van RWS NN: Kan er een doorkijk gegeven worden van het te doorlopen proces voor zowel dit project 

als VAWOZ? 

Antwoord: Eind november/begin december besluit de staatssecretaris hoe verder wordt gegaan met de 

aansluiting van windpark Ten noorden van de Waddeneilanden en van toekomstige windgebieden in 

Nederland (zowel boven de Waddeneilanden als elders). Dan zal ook duidelijk worden welke procedures en 

welke onderzoeken gestart gaan worden. Helaas is er nu niet meer doorkijk naar de toekomst dan dat. 

 

Vraag van Natuurmonumenten: In hoeverre vormt de informatie die vandaag wordt besproken input voor de 

afweging die eind deze maand zal worden gemaakt? 

Antwoord: De informatie zal onderdeel zijn van de afweging. Andere onderdelen zijn ook de onderzoeken die 

uitgevoerd zijn voor VAWOZ en onderzoeken die zijn uitgevoerd rondom programma Noordzee. Deze drie 

onderzoeken zullen tezamen worden meegenomen door de staatsecretaris in haar uiteindelijke besluit. 

 

Groningen Seaports sluit aan in de vergadering. 
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3. Introductie Milieueffectenrapport (MER) 

Witteveen+Bos geeft een introductie op het MER. Zie voor meer informatie de bijgevoegde PowerPoint.  
 

4. Aanlegmethoden Waddengebied 

TenneT geeft een toelichting op de verwachte aanlegmethoden voor variant Wantij. Zie voor meer informatie 

de bijgevoegde PowerPoint.  

 

Vraag van RUG/NOZ: Worden de kabels aan het eind van de levensduur verwijderd en wat is er bekend 

over de natuurschade bij het verwijderen van de kabelverbinding? 

Antwoord: Ja, in principe worden de kabels aan het eind van hun levensduur verwijderd bij het uit bedrijf 

nemen van de kabelverbinding, tenzij het verwijderen grotere gevolgen voor de omgeving heeft. Dit zal ook 

als voorschrift worden opgenomen in de vergunningen. De impact op natuur en ecologie van de verwijdering 

van de kabelverbinding is kleiner dan, of maximaal gelijk aan de impact van de aanlegfase. 

 

Vraag van RWS NN: Hoe verwijder je de kabelverbinding bij het geboorde tracé (onder dijk en eiland) bij 

ontmanteling na levensduur kabels? 

Antwoord: De kabelverbinding wordt waar deze dicht bij het maaiveld ligt weer opgegraven, vervolgens 

worden de kabels uit de mantelbuizen getrokken, waarna de mantelbuizen ook uit de grond worden 

getrokken (tenzij dit bijvoorbeeld negatieve gevolgen zou hebben voor de stabiliteit van de kering). Dit is in 

het verleden bij andere projecten ook zo uitgevoerd. 

 

TenneT vraagt de aanwezigen of het duidelijk is waarom het VKA geoptimaliseerd is naar de variant Wantij 

en waarom enkel variant Wantij (met uitvoer van HDD onder Schiermonnikoog) is onderzocht in de 

Passende Beoordeling?  

RWS NN reageert met de volgende vraag: Is het de moeite waard om het tracé een klein stukje westelijker 

te leggen dan het VKA en om zo een kleine boring uit te laten voeren onder Schiermonnikoog (variant 

Wantij)? Het is namelijk een hoog dynamisch gebied waardoor de kans op onderhoud van de 

kabelverbinding nog steeds groot is. Waarom is deze afweging gemaakt? 

Antwoord: Uit de uitwerking van het VKA blijkt dat de doorkruising van het dynamisch geulenstelsel ten 

zuiden Schiermonnikoog diverse technische uitdagingen en mogelijk (zeer) negatieve effecten als gevolg 

van baggeren met zich meebrengt. Daarnaast is uit gesprekken met omgevingspartijen gebleken dat door 

een natuurlijk erosieproces, de geul bij deze plek langzaam naar het noorden beweegt. Aanleg van de 

kabelverbinding kan dit erosieproces mogelijk versterken, waardoor een ontsluiting ontstaat tussen de 

Waddenzee en de Noordzee. Ook is de kans op blootspoeling van de kabels groter waardoor een deel van 

de kabelverbinding opnieuw ingegraven moet worden. Dit is een zeer onwenselijke situatie.  

Met de variant Wantij worden grote dynamische geulen vermeden, hoeft er niet of nauwelijks 
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gebaggerd te worden en kan de kabelverbinding minder diep aangelegd worden, via één aanlegmethode. 

De aanlegmethode is relatief snel en wendbaar waardoor delen met schelpdierbanken en zeegrasvelden tot 

net voor aanleg kunnen worden ontweken. De variant Wantij kruist het eiland iets westelijker dan het VKA, 

ter hoogte van de kwelders. Bij de afweging van deze Wantij variant is onderzoek gedaan naar ecologische 

aspecten in de Waddenzee die daar aanwezig zijn (zoals zeegras en schelpdierbanken). De 

milieuonderzoeken en de technische afwegingen hebben geleid tot de optimalisatie van het VKA tot variant 

Wantij in het Waddengebied. Voor de voorziene HDD-boring onder Schiermonnikoog zijn de in- en 

uittredepunten van de boring zoals weergeven in de PowerPoint indicatief. De exacte locaties worden zo 

gunstig mogelijk gekozen in relatie tot ecologie en morfologie, met in achtneming van de maximale HDD-

lengte. 

 

Vraag van RWS NN: Wat is de diepte van de boring? 

Antwoord: Voor de aanleg op het wad waar geen geulen zijn wordt de kabelverbinding 1 meter onder het 

historische zeebed gelegd. Dit is de maximale diepte van de afgelopen 30 jaar. Dit is in de afgelopen 30 jaar 

niet dieper dan ca. 6 meter. Onder het eiland wordt zo ondiep mogelijk geboord. Er wordt hiervoor gekozen 

om horizontaal zo ver mogelijk te kunnen boren. Des te ondieper de boring wordt aangebracht, des te langer 

de kruising gemaakt kan worden en verder van de kwelder en geul kan worden gepositioneerd. Door middel 

van deze aanlegtechniek kan een lengte van circa 1500 meter worden behaald. TenneT vult aan dat uit nog 

uit te voeren bodemonderzoeken zal blijken op welke diepte exact de boringen uitgevoerd kunnen worden. 

Dit is namelijk ook afhankelijk van de aanwezige bodemlagen.  

 

Staatsbosbeheer geeft aan dat hij van mening is dat dit niet het morfologisch meest stabiele deel van het 

Wad is. Dit is een hoog dynamisch gebied waardoor een zeegat kan ontstaan, dit is in het verleden al twee 

keer gebeurd. Dit zou dan betekenen dat de kabelverbinding bloot komt te liggen. 

Reactie: Het gebied is inderdaad veel in beweging. Echter zijn vele onderzoeken uitgevoerd door 

Witteveen+Bos waaruit blijkt dat de deze tracéroute voor de komende 40 jaar, met in achtneming van de 

ecologische en technische beperkingen de meest optimale ligging is.  

 

Vraag van Staatsbosbeheer en RWS NN: Zouden wij, gezien onze expertise/achtergrond, de onderzoeken 

in kunnen zien? 

Antwoord: Zoals eerder aangegeven zijn dit tussentijdse resultaten. Daarom zijn de rapporten nog niet zo 

opgemaakt e.d. dat deze te delen zijn. TenneT plant een gesprek in met Staatsbosbeheer en RWS NN om 

nader in te gaan op de morfologische onderzoeken in relatie tot het VKA en variant Wantij (Actie: TenneT). 

 
  



 

 

 

 

 

 TenneT TSO B.V. 

DATUM 29 november 2021 

PAGINA 6 van 16 

 

Vraag van RUG/NIOZ: Vanwege de dynamiek bestaat de kans dat je met enige regelmaat moet terugkomen 

om onderhoud aan de kabels te plegen. Is de impact hiervan op de natuur ook onderzocht?  

Antwoord: De noodzaak om tijdens de levensduur van de kabels terug te komen voor onderhoud hangt af 

van de dynamiek. In het algemeen is hiervoor een onderscheid te maken in ligging van de kabels in de 

laagdynamische, stabiele delen (bijv. Wantij) en in de hoogdynamische delen (bijv. geulen). Bij de laatste is 

naar verwachting vaker onderhoud nodig, echter dit proberen we natuurlijk te voorkomen. 

In het MER wordt bij de beschrijving en beoordeling van effecten onderscheid gemaakt in de aanleg-

, gebruiks- en verwijderfase. TenneT geeft aan dat bij de aanlegfase wordt gewerkt met het “Bury and 

Forget” principe. “Bury and Forget” betekent dat de aanlegdiepte zo wordt bepaald dat de kans op 

blootspoeling van de kabels tijdens de levensduur zeer klein is. Hierdoor is de kans heel klein dat er voor 

(tussentijds) onderhoud, door bijvoorbeeld blootspoeling van de kabels, tijdens de levensduur teruggekomen 

moet worden. De diepteligging is gebaseerd op de diepste en ondiepste ligging van geulen en hoogte van de 

zeebodem van de afgelopen 30 tot 40 jaar, met doorkijk naar de toekomst. Op basis van een analyse van 

deze data wordt een “veilige aanlegdiepte” vastgesteld. Na de levensduur van de kabels zullen de kabels 

zoals gezegd in principe worden verwijderd. Deze verwijderfase is niet apart beoordeeld, omdat het hier om 

vrijwel dezelfde of kleinere effecten gaat als bij de aanlegfase. 

 

Vraag van RUG/NIOZ: Waarom wordt er geen theoretisch onderzoek uitgevoerd naar wat de natuurschade 

zou zijn als je toch terug moet komen in het gebied voor onderhoud? 

Antwoord: Zoals gezegd is het uitgangspunt “Bury and Forget’, waarbij de kans dat er tijdens de levensduur 

van de kabels terug gekomen moet worden voor (tussentijds) onderhoud zeer klein is. Vanwege dit 

uitgangspunt zijn de effecten in het geval van tussentijdse onderhoudswerkzaamheden niet in detail in beeld 

gebracht, omdat hier dus in principe geen sprake van zal zijn. Op basis van ervaringen met andere projecten 

in dynamische gebieden weten we dat de impact in het geval van terugkomen wel kleiner is dan bij de 

aanleg. TenneT komt hier nog op terug (Actie TenneT).  

 

LTO Noord vraagt: Is het filmpje (en de presentatie) beschikbaar voor de deelnemers? 

Antwoord: De presentatie en het verslag van dit overleg zullen naar alle genodigden worden gestuurd, en op 

de website worden gepubliceerd (geanonimiseerd). Het filmpje wordt in de pauze nogmaals getoond (Actie 

TenneT). 

 

5. Aanpak ecologie NOZ TNW 

Witteveen+Bos licht toe wat de wijze van onderzoeken in MER fase 1 en MER fase 2 inclusief Passende 

Beoordeling toe. Zie voor meer informatie de bijgevoegde PowerPoint.  

 

Vraag van RWS NN: Worden alleen de beschermde soorten onderzocht die direct in het gebied aanwezig 

zijn of ook beschermde soorten die indirect geraakt worden door de effecten op populaties van niet-

beschermde soorten? 

Antwoord: We onderzoeken op studiegebied niveau, dit is het gebied tot waar de effecten van de ingreep 
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zouden kunnen reiken. De effectafstand (bijvoorbeeld door verstoring of vertroebeling) verschilt per soort en 

varieert over het algemeen van enkele honderden meters tot enkele kilometers. Dit is dus breder dan het 

plangebied; het gebied waar de ingreep (aanleg kabelverbinding) daadwerkelijk plaats vindt. Soorten die niet 

in het plangebied gevestigd zijn worden dus ook meegenomen omdat er effecten kunnen optreden voor 

deze soorten. Hierom kijken we ook niet alleen naar beschermde soorten maar ook soorten die voedsel 

kunnen zijn voor de beschermde soorten. 
 

Vraag van Provincie Groningen: Wat is precies het verschil in diepte tussen MER fase 1 en MER fase 2 i.r.t 

het VKA? 

Antwoord: Route Eemshaven west is één van de 9 routes die in MER fase 1 onderzocht is. Doel van deze 

fase was om de belangrijkste, onderscheidende en sterk negatieve effecten op hoofdlijnen in beeld te 

krijgen. Route Eemshaven west is vervolgens als het VKA in MER fase 2 verder onderzocht. In fase 2 is een 

verdiepend onderzoek gedaan naar de VKA-route op basis van de resultaten uit fase 1. In fase 2 is 

bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar specifieke soorten, terwijl er in fase 1 onderzoek is gedaan naar 

soortgroepen. Ook zijn de verwachte aanlegmethoden in fase 2 verder uitgewerkt, waardoor de effecten 

hiervan op een groter detailniveau konden worden onderzocht. 

 

Vraag van Stichting de Noordzee: Is er een inschatting gemaakt van de grootte van dat gebied waar soorten 

indirect geraakt kunnen worden? 

Antwoord: Dit verschilt per soort en hangt af van het type effect. Als je het hebt over graven in de bodem dan 

zijn de effecten beperkt tot de locatie waar gegraven wordt of gereden wordt. Het studiegebied is het grootst 

voor de effecten van vertroebeling. Hierbij kijken we tot enkele kilometers rondom de ingreep. Afhankelijk 

van het effecttype en de gevoeligheid van verschillende soorten hebben we de omvang van het studiegebied 

vastgesteld. Het studiegebied omvat daarmee altijd het potentieel verstoorde gebied.  

 

Vraag van Staatsbosbeheer: Is er ook gekeken naar in hoeverre deze ingreep de Werelderfgoedstatus van 

het Waddengebied aantast? 

Antwoord: Ja daar is onderzoek naar gedaan, en hieruit is gebleken dat er geen significante effecten 

optreden op de aspecten die de Waddenzee Werelderfgoed maken. In een aparte notitie conform richtlijnen 

van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) worden de effecten op de 

Werelderfgoedaspecten inzichtelijk gemaakt. Hierover zijn we ook in overleg met het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Rijksdienst van Cultureel Erfgoed (RCE).  

 

Vraag van RWS NN: Uit eerder uitgevoerde projecten blijkt dat vertroebeling een sterk lokaal effect zal 

hebben en van korte duur zal zijn. Echter wordt zojuist aangegeven dat de effecten van vertroebeling tot op 

grote afstand van de ingreep worden beoordeeld. Is de laatste kennis op dit gebied meegenomen in de 

effectbeoordeling?  

Antwoord: Er wordt afzonderlijk gekeken naar de activiteiten die vertroebeling veroorzaken. Dit zijn met 

name baggeractiviteiten, hetgeen voor de Variant Wantij in principe niet in de Waddenzee plaatsvindt. Aan 

de Noordzeekustzone hebben we een kleine baggeractiviteit rondom de brekerbankjes om voldoende ruimte 

te creëren voor de aanleg van de kabelverbinding. Het gaat hier om een baggeractiviteit van ongeveer 
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400.000 m3, ter vergelijking ging het bij Gemini of Cobra om vele miljoenen m3. Hier voorzien wij geen grote 

effecten. De vertroebelingseffecten waar eerder naar is verwezen zijn vooral relevant voor schelpdiereters, 

zoals de zwarte zee-eend.  

TenneT vult aan dat in MER fase 1 is geconstateerd dat de effecten van vertroebeling voor andere 

tracés zoals Eemshaven midden (via Zuidoost Lauwers) wel significant negatief waren. Dit komt omdat de 

kabelverbinding hier in een geul zou komen te liggen waarvoor relatief diep en veel gebaggerd zou moeten 

worden. Dit leidt tot meer vertroebeling met naar verwachting niet-vergunbare effecten tot gevolg, waardoor 

deze alternatieven onder meer zijn afgevallen. 

 

Vraag van Staatsbosbeheer: Zijn de lange termijn effecten van de zeespiegelstijging opgenomen in het 

MER? 

Antwoord: De effecten hiervan zijn niet opgenomen in het MER. Dit wordt ter kennisgeving meegenomen en 

wordt op teruggekomen (Actie TenneT). 

 

Eén van de aanwezigen van Provincie Groningen verlaat de vergadering. 

 

6. Concept-resultaten ecologie NOZ TNW 

Sweco bespreekt de (concept)-resultaten van de effectbeoordeling vanuit MER fase 1, MER fase 2 en de 

Passende Beoordeling. Zie voor meer informatie de bijgevoegde PowerPoint. 

 

Vraag van Collectief Groningen Midden: In hoeverre is er overlap tussen de vogelsoorten die op land komen 

en die nu in het MER zijn meegenomen? 

Antwoord: De relatie tussen landdieren en dieren die zich bevinden op de kwelders en het wad is 

onderzocht. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om op land foeragerende of overtijende vogels. Dit betreft o.a. 

ganzen die op land foerageren en op open water in de Waddenzee rusten of bijvoorbeeld steltlopers die bij 

hoog water in de Waddenzee op land foerageren. Hiervan zijn de effecten opgenomen in de Passende 

Beoordeling. 

 

Vraag van RUG/NIOZ: Tot op welke afstand van de werkzaamheden is er gekeken naar potentiële schade 

voor bodemleven en/of soorten die daarvan afhankelijk zijn? 

Antwoord: Er is gekeken naar de effecten van de kabels zelf maar ook naar de effecten van de 

werkzaamheden (zoals aanwezigheid aanlegmaterieel). De effecten zijn gebaseerd op de huidige ligging 

(begrenzing op basis van opnames van meerdere opeenvolgende jaren) van de schelpdierbanken. We 

weten dat de ligging van schelpdierbanken door de tijd heen verandert. Het uitgangspunt is dat 

schelpdierbanken vermeden zullen worden. Bij vaststelling van het tracé worden vergunningen aangevraagd 

voor een bredere corridor dan we nodig hebben. Hierdoor kan tijdens de aanleg geschoven worden met de 

uiteindelijke inpassing van de kabelverbinding. Zodoende kan bij de aanleg rekening gehouden worden met 

de dan meest actuele ligging van de schelpdierbanken. De wadtrencher (het rupsvoertuig), waarmee de 

kabelverbinding wordt aangelegd is wendbaar, waardoor ontwijken ter plekke mogelijk is.  
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Naast de directe effecten op de schelpdierbanken zelf is ook rekening gehouden met de waarde van 

bodemleven om de schelpdierbanken heen. Deze bevinden zich in een zone die wij als ‘waardevol’ 

beschouwen. Dit areaal is meer dan circa vijf keer de omtrek van de schelpdierbanken zelf. 

 

Vraag van RUG/NIOZ: Is er rekening gehouden met de meest waardevolle biodiversiteitsgebieden op basis 

van de biodiversiteitskaart (gemaakt door NIOZ)? 

Antwoord: De biodiversiteitskaart van NIOZ is gebaseerd op de ‘Synoptic Intertidal Benthic Survey’ (SIBES). 

Voor NOZ TNW is SIBES gebruikt in de ecologische onderzoeken. Aanvullend daarbij is gekeken naar de 

technische haalbaarheid. De effecten van ecologie en technische haalbaarheid zijn afgewogen in het 

optimalisatieproces.  

 

Vraag van Staatsbosbeheer: Er wordt nog een kabelaansluiting voorzien over het wantij naar 

Schiermonnikoog. In hoeverre wordt er nu gekeken of het mogelijk is om deze aansluitingen gelijktijdig aan 

te leggen? 

Antwoord: Op dit moment is er nog geen tweede kabelaansluiting via Schiermonnikoog voorzien.  

 

Vraag van Staatsbosbeheer aan RWS NN: Wil Rijkswaterstaat gezien de grote maatschappelijke druk 

heroverwegen of de geul-gerelateerde tracés gebruikt kunnen worden voor de kabelaanleg?  

RWS NN geeft aan dat hij zelf vanuit morfologisch oogpunt de geulen als grote kans ziet om de kabels aan 

te leggen. Echter komen de kabels daarna in de dynamische delta, waar meer baggerwerkzaamheden 

benodigd zijn. Daarnaast is aanleg via de geulen vanwege nautiek (scheepvaartveiligheid) niet altijd 

mogelijk. TenneT vult aan dat er in dit overleg voornamelijk aandacht is voor het Waddentracé, maar dat niet 

vergeten moet worden dat een groot gedeelte van het tracé over land gaat. Indien er zou worden gekozen 

voor aansluiting via de Zoutkamperlaag, zoals eerder gesuggereerd, zou dit leiden tot een langer tracé, o.a. 

door agrarische percelen, en een langere doorlooptijd van de realisatie van de verbinding. 

 

Vraag van RWS NN: Is er bij het effect van licht gekeken naar intensiteit én samenstelling van het licht (per 

soortgroep heeft blauw licht, groen licht of rood licht een ander effect)? 

Antwoord: De effecten van licht zijn opgenomen in de onderzoeken. Hierbij zijn mitigerende maatregelen met 

betrekking tot intensiteit en samenstelling van licht opgenomen  

 

7. Afsluiting 

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

en antwoorden zullen in een verslag worden gedeeld. Het verslag en presentatie zal ook gedeeld worden 

met degene die afwezig waren en geanonimiseerd op de website geplaatst worden (Actie TenneT). 

Meer informatie over het project en over de besluitvorming eind november/begin december zal gedeeld 

worden via:  

• Projectwebsite:  https://www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden/  

• Via de nieuwsbrief. Aanmelden kan via: 

https://www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden/
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https://www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden/overige-pagina-s/nieuwsbrieven/aanmelden   

• Bij eventuele vragen of behoefte aan contact kunt u mailen naar TNW-support@tennet.eu.  

 
Tabel 1 Acties 

Actie Actiehouder Status 

Verslag en presentatie delen met genodigden. TenneT Gereed 

Gesprek inplannen met Staatsbosbeheer en RWS NN 

aangaande morfologische onderzoeken.  

TenneT Open 

Reactie op onderzoek naar natuureffecten bij tussentijds 

onderhoud van de kabels. 

TenneT Open 

Reactie op plek langetermijneffecten zeespiegelstijging in 

milieuonderzoeken. 

TenneT Open 

 
 

8. Beantwoording ingezonden reacties en vragen 

Door een samenloop van omstandigheden konden de vragen en opmerkingen die tijdens het overleg niet 

aan bod zijn gekomen, maar wel in de chat zijn gesteld, niet worden geëxporteerd ten behoeve van dit 

verslag. Deelnemers kregen met het versturen van het concept-verslag nogmaals de gelegenheid om 

aanvullende vragen en opmerkingen op te sturen. Deze aanvullende vragen/opmerkingen zijn hieronder 

opgenomen.  

 

8.1 Vragen en reacties LTO Noord 

 

LTO Noord: “Zijn de effecten van magneetvelden en warmte inzichtelijk gemaakt?” 

Antwoord: Voor hoogspanningskabels, hoogspanningsstations en opstijgpunten is op aanbeveling van de 

Europese Unie het niveau voor blootstelling (humaan) vastgelegd op maximaal 100 microtesla. De sterkte 

van het magneetveld wordt uitgedrukt in tesla of microtesla (één miljoenste deel van een tesla). TenneT 

voldoet hier altijd aan. Er is bij TenneT geen effect van magneetvelden op dieren en gewassen bekend. Op 

basis van de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek is er geen reden om aan te nemen dat er 

sprake is van schadelijke effecten. Naar de mogelijke effecten van elektromagnetische velden en 

warmteontwikkeling op flora en fauna op land is nog weinig onderzoek verricht. Een onderzoek van Duke 

Engineering & Services (2001) stelt dat op basis van literatuuronderzoek geconcludeerd kan worden dat er 

geen relevante effecten te verwachten zijn op landorganismen.  

8.2 Vragen en reacties Staatsbosbeheer 

 

Staatsbosbeheer: “De erosie van de achterzijde van Schiermonnikoog is vermoedelijk niet meegenomen in 

inschattingen voor stabiliteit, omdat dit vooral een horizontale beweging is die normaliter niet in de 

https://www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden/overige-pagina-s/nieuwsbrieven/aanmelden
mailto:TNW-support@tennet.eu
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beschouwingen zit zoals Deltares die uitvoert. De kans dat de – onder invloed van de extreme zandaanvoer 

afkomstig van de buitendelta van de Zoutkamperlaag na afsluiting van de Lauwersmeer - sterk 

aangegroeide oostpunt (er zijn aanwijzingen dat de lengte van een barrière eiland mede bepaald wordt door 

de getijdeslag) zich weer afscheidt door het ontstaan van een nieuw zeegat is niet geheel onrealistisch. 

Dergelijke doorbraken zijn in het verleden al een aantal keren waargenomen over de oostpunten van Schier 

(o.a. heel duidelijk tussen 1848-1873) en op Ameland (meerdere malen sinds 1800, bijvoorbeeld 1927-

1958). Deze al lopende ontwikkeling kan versterkt worden door erosie en kustachteruitgang aan de 

Noordzeezijde onder invloed van zeespiegelstijging (zie volgende punt). Een klein zeegat zoals een Nieuwe 

Eilanderbalg is over het algemeen buitengewoon dynamisch (vergelijk Pinkegat) met geulen die snel 

bewegen in de buitendelta en daarbij de kabels kunnen blootleggen.” 

Reactie: Deze dynamiek is ons bekend en voor het project is uitgebreid gekeken naar de dynamiek in het 

gebied. Dit geldt zeker voor de oostzijde van het eiland, waar misschien met achterzijde van het eiland op 

wordt gedoeld. Zowel de Waddenzee-zijde als de Noordzee-zijde zijn beschouwd op het gebied van 

dynamiek.  

 

Staatsbosbeheer: “De bedrijfsfase zal vermoedelijk over ca. 5-10 jaar starten waarna de kabel 40 jaar 

dienstdoet. Dan zit je ruwweg in 2070. KNMI houdt nu rekening met een bovenwaarde van 2 meter 

zeespiegelstijging in 2100 (als ook de Antarctische ijskap smelt; waarvan voor west-Antarctica inderdaad 

indicaties zijn). In dit scenario vindt ruwweg 1/3e van de stijging plaats voor 2050 en 2/3e erna 

(https://cdn.knmi.nl/knmi/asc/klimaatsignaal21/KNMI_Klimaatsignaal21.pdf)/ Je praat dan over 

zeespiegelstijgingssnelheden die meerdere cm’s per jaar zijn rond 2050. Dit is ruim boven de berekende 

limiet voor de meeste kombergingsgebieden, waarbij de sedimentatie de zeespiegelstijging kan bijhouden. 

Dit alles heeft een aantal implicaties: 

• Tot die kritische grens zal de zandhonger steeds toenemen en daarmee de erosie van de zandige 

Noordzeekust, die het zand moet leveren. De kustlijn gaat daardoor en onder invloed van de 

rijzende zeespiegel achteruit. Dat is niet het geval waar gesuppleerd wordt, maar op deze plek wordt 

niet gesuppleerd. Daarom is het doorkruizen van een niet-gesuppleerde Noordzeekust in het 

algemeen een slecht idee gezien de benuttingsperiode van de kabel. 

• Boven de kritische grens, zal de zandhonger weliswaar toenemen maar kan onvoldoende zand 

worden aangevoerd door het transportvermogen van de stroming. De erosie van de Noorzeekust zal 

vermoedelijk niet of slechts weinig sneller gaan verlopen. Wel zal de overstroming van de kust en 

daarmee de achteruitgang ervan sneller verlopen onder invloed van het steeds sneller stijgende 

water. 

• Boven de kritische grens beginnen de platen hoogstwaarschijnlijk te verdrinken. Hoe dat proces er 

exact uit gaat zien is onderwerp van discussie: naast eenvoudige verdrinking van de platen zal 

vermoedelijk ook een herverdeling van zand plaats gaan vinden tussen de geulen en de platen 

binnen een komberging. Waar de natte doorsnede van de geulen minder toeneemt dan noodzakelijk 

op grond van de toename van het getijdevolume zullen de getijde geulen uitruimen en zand kunnen 

leveren aan de platen. Waar de natte doorsnede van de geulen sterker toeneemt dan noodzakelijk 

op grond van de toename van het getijdevolume mag verwacht worden dat dit leidt tot 

zandleverantie van de platen aan de geulen. Van de Oosterschelde situatie, waar de geulen ook te 

https://cdn.knmi.nl/knmi/asc/klimaatsignaal21/KNMI_Klimaatsignaal21.pdf)/
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ruim zijn, weten we dat dit tot fors plaatverlies leidt. Omdat de platen steeds kleiner worden neemt 

het belang van de resterende platen voor vogels en zeehonden steeds verder toe. Dat impliceert dat 

de effecten op vogels bij het weer verwijderen van de kabels over het wantij (de meest luwe en hoge 

plaats met daardoor ook een grote kans op nog lang aanwezig zijn) rond 2070 een relatief erg grote 

aanslag op de voedselbeschikbaarheid. Dit is iets dat m.i. nogmaals afgewogen moet worden. Mede 

door dit effect is het doorkruizen van een wantij een slecht idee: nu voor de volledigheid van het 

voedselweb en het voedselaanbod, maar in de toekomst nog veel meer. 

• Boven de kritische grens neemt het getijdevolume toe, doordat de platen verdrinken. Dat impliceert 

dat er meer water heen en weer gaat stromen door geulen. Verwacht mag worden dat deze daar 

sterk op reageren, vanaf de kleinere prielen (tot ca. 1-2 m onder MLW) over de platen, evenals de 

grotere geulen ertussen (tot ca 5 m onder MLW) en de hoofdgeulen (tot tientallen m onder MLW). 

Dat betekent dat op meer plaatsen erosie mag worden verwacht. Ook dit maakt ondiepe aanleg op 

een plaat riskant.” 

Reactie: Hartelijk dank voor de door u gegeven inzichten. Zoals tijdens het overleg aangegeven zijn de 

langetermijngevolgen van zeespiegelstijging niet expliciet meegenomen in het onderzoek. Hier komen we 

nog op terug. Wat we nu al wel weten is dat het voordeel van de wadtrencher is dat deze de kabels via 

dezelfde installatiewijze nog dieper kan aanleggen dan nu voorzien. Mocht dit in de toekomst vanwege 

zeespiegelstijging en gevolgen voor wadplaten nodig zijn, dan is het enige verschil met de situatie zoals nu 

voorzien dat de kabels dieper in de zeebodem moeten liggen en dat daardoor de grond in de sleuf van 50 

cm over een grotere diepte wordt geroerd.  
 

Staatsbosbeheer: “De Waddenzee is primair natuurgebied met een Werelderfgoed status. Voor zover mij 

bekend is het aanleggen van kunstwerken zoals kabels en leidingen in principe verboden tenzij er 

aangetoond kan worden dat er echt geen alternatieven zijn (Nee, tenzij). Deze alternatieven zijn er: andere 

locatie windpark; traject door een hoofdgeul. De keuze voor het huidige traject lijkt vooral ingegeven door 

kostenefficiency en haast. De belangrijke milieueffecten van de aanleg die haaks staan op de Natura2000- 

doelen lijken onvoldoende gewicht te krijgen. Belangrijker misschien nog is dat de klimaatbestendigheid van 

aanleg van kabels en leidingen door wadplaten en eilandkusten heen te weinig aandacht krijgt, waardoor in 

de toekomst er risico’s zijn voor erosie en blootlegging van de kabel, maar ook bij verwijdering de effecten 

op het milieu relatief veel belangrijker worden bij het verdrinken van de platen”. 

Reactie: De locatie van het windpark Ten noorden van de Waddeneilanden is reeds aangewezen. Het 

Waddengebied strekt zich uit over de gehele kustzone van Noord-Nederland en Duitsland. Vanaf dit 

windpark zijn daardoor geen alternatieven beschikbaar die dit natuurgebied vermijden. Om deze reden en 

omdat het een project betreft van groot maatschappelijk belang (onderdeel van de energietransitie) is de 

doorkruising van het Waddengebied niet bij voorbaat uitgesloten. Wel dient in de Passende Beoordeling 

aangetoond te worden dat het project niet leidt tot significante effecten op de instandhoudingsdoelstellingen 

van het Natura 2000-gebied.  

 Daarnaast wordt dit tracé zo uitgewerkt dat de impact op natuur minimaal is, rekening houdend met 

bewezen en haalbare installatietechnieken. Kosten zijn hier dus niet de belangrijkste ‘driver’. Ook wordt ten 

behoeve van het project een “Risk Based Burial Depth Analysis” (RBBD) uitgevoerd om de begraafdiepte 

van de kabels te bepalen die aangehouden moet worden om blootspoeling van de kabels tijdens de 
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levensduur te voorkomen. Zo kan er een betrouwbare verbinding gerealiseerd worden voor de komende 

decennia.  

 

Staatsbosbeheer: “Al met al lijkt het wenselijk om in deze Pauze fase de besluitvorming te heroverwegen. 

Eén van de problemen die zich voordoet is dat de nautische overwegingen (mogelijkheid tot ankeren, 

vaardiepte) nu nog voor alle als vaargeulen aangewezen gebieden het primaat krijgen boven de aanleg van 

kabels (pers. Inf. RWS). Gezien de enorme breedte van de hoofdgeulen Eems, Lauwers en Zoutkamperlaag 

zou gemakkelijk een strook tussen Noordzee en vastelandskust kunnen worden aangewezen als verboden 

gebied voor scheepvaart zodat er geen extreme eisen aan begraving en bescherming hoeven te worden 

gesteld. Gezien het grote maatschappelijk belang van windenergie is dat een landelijke discussie die voor 

vrijwel alle vaarwegen in zeegaten enige soelaas zou kunnen bieden. Via Zoutkamperlaag zou dan in het 

Friese verbinding kunnen worden gezocht met het net.” 

Reactie: Dank voor uw ideeën. We zien dat bij het aanleggen van een corridor door een morfologisch 

dynamisch gebied veel verstoring (baggerwerk) ontstaat. De toekomstbestendigheid in verband met 

blootspoelen wordt niet alleen bepaald door scheepvaart, maar ook door mogelijke schade als gevolg van 

getijdestroming en grondbewegingen. 

Eind november/begin december besluit de staatssecretaris hoe verder wordt gegaan met de 

aansluiting van windpark Ten noorden van de Waddeneilanden en van toekomstige windgebieden in 

Nederland (zowel boven de Waddeneilanden als elders). Dan zal ook duidelijk worden welke procedures en 

welke onderzoeken gestart gaan worden. 

 

Staatsbosbeheer: “Alternatieven zouden nog kunnen zijn om toch na te denken over: 

• Een watergevulde drijvende onderwatertunnel aan onderzeese tuidraden door de Eems die aanlandt 

in Eemshaven waardoor alle toekomstige kabels en leidingen lopen, naar voorbeeld van de 

fjorddoorkruizende autotunnels die Noorwegen bouwt.  

• Sneller over te stappen op waterstof transport (efficiënter) en dat eerst te doen met schepen zodat 

er meer tijd is voor de tracé-keuze.” 

Reactie: Dank voor uw ideeën. Deze ideeën zijn momenteel (nog) niet toegepast en bewezen in de 

Waddenzee. Daarom vormen ze geen alternatief voor het aan land brengen van windenergie tot ca. 2030. 

Eind november/begin december besluit de staatssecretaris hoe verder wordt gegaan met de aansluiting van 

windpark Ten noorden van de Waddeneilanden en van toekomstige windgebieden in Nederland (zowel 

boven de Waddeneilanden als elders). Dan zal ook duidelijk worden welke procedures en welke 

onderzoeken gestart gaan worden.  
 
 

Staatsbosbeheer: “Het feit dat ik meedenk in dit overleg wil niet zeggen dat Staatsbosbeheer automatisch 

akkoord is met de uitkomsten van het overleg.”  

Reactie: Dit begrijpen wij. Wij zijn u/Staatsbosbeheer dankbaar voor het constructieve meedenken over het 

project. We hopen dit, ook na de besluitvorming van de staatssecretaris, door te kunnen zetten. 
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8.3 Vragen en reacties RUG/NIOZ 
 

De volgende punten heeft RUG/NIOZ meegegeven als aanvulling op de punten van Staatsbosbeheer.  

 

RUG/NIOZ: “Mijn belangrijkste toevoeging zou zijn dat in mijn optiek, zoals ook al aangegeven door de 

Waddenacademie, de manier van “trechteren” niet deugt. De gevolgde procedure heeft nu geleid tot de 

uitkomst van een voorkeursalternatief die vanuit ecologische perspectief het MEEST schadelijk is; dit werd 

tijdens de vergadering ook door de opstellers van de MER beaamd (maar was niet het doel van de MER). In 

plaats van te zoeken naar de oplossing die vanuit de natuurwaarde van de N2000/Werelderfgoed 

Waddenzee het meest geschikt is, is er gekeken naar wat technisch wenselijk en ecologisch toelaatbaar is.”  

Reactie: De locatie van het windpark Ten noorden van de Waddeneilanden is reeds aangewezen. Het 

Waddengebied strekt zich uit over de gehele kustzone van Noord-Nederland en Duitsland. Vanaf dit 

windpark zijn daardoor geen alternatieven beschikbaar die dit natuurgebied vermijden. Om deze reden en 

omdat het een project betreft van groot maatschappelijk belang (onderdeel van de energietransitie) is de 

doorkruising van het Waddengebied niet bij voorbaat uitgesloten. Binnen het zoekgebied zijn in MER fase 1 

zijn 9 tracés onderzocht, waarbij onder andere is gekeken naar ecologie. Deze 9 tracés zijn samen in de 

Integrale Effectenanalyse (IEA) beoordeeld op de thema’s Milieu (incl. ecologie), Omgeving (incl. 

omgevingsbelangen), Techniek, Kosten en Toekomstvastheid. De minister van EZK heeft op basis van de 

IEA (incl. MER), het regioadvies, de reacties uit de omgeving en het advies van de Commissie m.e.r. een 

integrale afweging gemaakt en het tracé Eemshaven west gekozen als Voorkeursalternatief (VKA).  

 De stelling dat het VKA het meest schadelijk is vanuit ecologisch perspectief is onjuist en niet door 

de MER-opstellers beaamd. Wel is aangegeven dat er een verschil zit tussen VKA en de variant Wantij, 

waarbij de natuureffecten van de eerste groter zijn dan van de tweede. 

 

RUG/NIOZ: “Er ligt nu een sterke focus op dit VKA - onderzoeken richten zich primair hierop waardoor er 

een disbalans in informatiebeschikbaarheid ontstaat tussen het VKA en andere mogelijkheden. Deze zijn er 

wel degelijk zoals Albert ook aangeeft, en deze zouden tijdens de adempauze ook beter verkend worden. 

Hoe dit wordt gedaan werd in de vergadering echter niet helder. Het is mij daarom niet duidelijk waarvoor de 

adempauze nu eigenlijk wél wordt gebruikt.” 

Reactie: Het afgelopen half jaar hebben we gebruikt voor twee zaken: Enerzijds om te onderzoeken welke 

verbindingen er in de toekomst door het Waddengebied nodig zijn en te bezien hoe het VKA van NOZ TNW 

past in dit brede beeld (het RHDHV onderzoek / VAWOZ). Anderzijds om het in januari vastgestelde VKA 

van NOZ TNW verder uit te werken om beter zicht te hebben op het exacte tracé, de aanlegtechnieken en 

de impact op de natuur en landbouw. Eind november/begin december besluit de staatssecretaris hoe verder 

wordt gegaan met de aansluiting van windpark Ten noorden van de Waddeneilanden en van toekomstige 

windgebieden in Nederland (zowel boven de Waddeneilanden als elders).  

 

RUG/NIOZ: “Enkele weken geleden hebben we met TenneT ook een informeel overleg gehad over de 

situatie. Hierin werd geopperd (door TenneT zelf) dat er voldoende ruimte zou zijn in de Eemsgeul als de 

hoofdbestemming “varen” hier zou worden gewijzigd in “kabel”, waarbij er nog steeds gevaren maar niet 

geankerd mag worden. Ook aantakken bij Burgum is voor deze 0.7Gw kabel nog steeds een optie; vanuit 



 

 

 

 

 

 TenneT TSO B.V. 

DATUM 29 november 2021 

PAGINA 15 van 16 

 

ecologisch perspectief veel aantrekkelijker, maar blijkbaar wegen andere belangen zwaarder. Men gaf aan 

dat er geen “draagvlak” is hiervoor, overigens zonder dit verder uit te leggen. Verschillende opties lijken nu 

niet te worden verkend simpelweg vanwege de haast om doelstellingen voor 2030 te halen”. 

Reactie: In het informeel overleg waar u op doelt is inderdaad besproken dat er wellicht andere 

mogelijkheden zijn die buiten de kaders vallen die TenneT heeft meegekregen. Een voorbeeld wat daar 

genoemd is, is het onderzoeken of ruimte van de oude vaargeul gebruikt kan worden voor kabels. Dit kan 

TenneT, EZK en zelfs Nederland echter niet zelf beslissen vanwege het geldende Eems-Dollard verdrag met 

Duitsland. Het is dus onjuist om nu te al te kunnen zeggen dat er voldoende ruimte is voor kabels via een 

‘oostroute’. Wel kan het interessant zijn om deze nieuwe optie te onderzoeken. Dit is aan het Ministerie van 

EZK om te besluiten.  

 

RUG/NIOZ: “Net zoals SBB, wil ik ook in de notulen opgenomen hebben dat NIOZ/RUG de gevolgde 

procedure niet legitimeert door deelname aan deze bijeenkomst. Wij zijn het oneens met de gevolgde 

manier van “trechteren”, en vooralsnog (op basis van de nu beschikbare informatie) ook met de daaruit 

voortvloeiende uitkomst”. 
Reactie: Dit begrijpen wij. Wij zijn u dankbaar voor het constructieve meedenken over het project. We hopen 

dit, ook na de besluitvorming van de staatssecretaris, door te kunnen zetten. 
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Bijlage 1: Lijst van aanwezigen en afwezigen 

Aanwezige organisaties  

Collectief Groningen Midden 

Gemeente Het Hogeland 

Groningen Seaports 

Het Groninger Landschap 

LTO Noord 

Nationaal Park Schiermonnikoog 

Natuurmonumenten 

Provincie Fryslân 

Provincie Groningen 

RUG/NIOZ 

RWS NN 

Staatsbosbeheer 

Stichting de Noordzee 

Werkgroep Lepelaar 

EZK 

TenneT 

Witteveen+Bos / Sweco 

Afwezige organisaties 

ANWB 

Fish and Farm 

Gemeente Schiermonnikoog 

It Fryske Gea 

LNV 

NMF Groningen 

PO Rousant 

RCE 

RWS ZD 

Vereniging van Wadvaarders 

Vissersbond 

Vogelbescherming 

Waddenacademie 

Waddenunit (Harder) 

Waddenunit (Krukel) 

Wadloopvereniging Arenicola
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Werksessie MER/ecologie Waddengebied

Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden



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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Opening
Door: Maaike Prins (TenneT)
Adviseur omgeving
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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.

4
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Aanleiding en doel van vandaag

Aanleiding:

■ Afgelopen maanden: uitwerking Voorkeursalternatief (VKA) NOZ TNW.

▫ Doel: Inzicht krijgen in impact natuur en landbouw.

■ Behoefte omgevingspartijen om inzicht te krijgen in impact natuur en veel vragen over onderzoeksaanpak.

■ Concept-resultaten recentelijk afgerond → nu tijd om met elkaar tussentijdse resultaten te delen!

Doelen van dit overleg: 

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

■ Informeren over aanpak ecologische beoordeling MER (kwelders, Waddenzee, Schiermonnikoog), incl. 
Passende Beoordeling;

▫ Niet in dit overleg: effecten andere MER-thema’s en effecten natuur op land.

■ Informeren over concept-resultaten;

■ Ophalen reacties op aanpak en concept-resultaten.

5
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Agenda
1. Aanleiding en doel van vandaag
2. Stand van zaken NOZ TNW (Olaf Herfst, EZK)
3. Vragen en reacties?

4. Introductie MER (Michelle Vanderschuren, Witteveen+Bos)
5. Toelichting aanlegmethoden Waddengebied (Maarten 

Bruggeman, TenneT)
6. Vragen en reacties?

7. Toelichting aanpak ecologie NOZ TNW (Michelle 
Vanderschuren, Witteveen+Bos)

8. Vragen en reacties?

9. Concept-resultaten ecologie NOZ TNW (Hans Jaspers, 
Sweco)

10. Vragen en reacties?
11. Afsluiting
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Maaike Prins (TenneT)

Adviseur omgeving

Olaf Herfst (EZK)

Projectleider

Hans Jaspers (Sweco)

Ecoloog

Michelle Vanderschuren 

(Witteveen+Bos) 

Coördinator m.e.r.

Maarten Bruggeman (TenneT)

Adviseur techniek
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Stand van zaken NOZ TNW
Door: Olaf Herfst (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: t/m najaar 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

8
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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 op natuur & milieu van het 

westelijk tracé

Waar staan we nu: 
Integrale afweging Wind op Zee boven de Wadden

9
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Programma Noordzee & VAWOZ

Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2030:

▪ 10 GW extra windenergie heel Nederland.

▪ Windgebied 5 oost (4GW) als extra opgave voor 

Noord-Nederland.

▪ Onderzoek RHDHV naar mogelijke tracés naar 

Eemshaven (lokale vraag en aanwezigheid 

hoogspanningsstation).

▪ Geen één tracé is ‘makkelijk’: Uitdagingen op ecologie, 

techniek en ruimte.

10
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Uitwerken VKA NOZ TNW

■ In het MER onderzoeken we: 

1. VKA-route door Waddenzee 
(“Eemshaven west”)

2. Optimalisatie VKA (“Variant Wantij”), 
met twee mogelijke aanlegmethoden 
voor kruising Schiermonnikoog: 

2A. Kruising duinen en kwelders d.m.v. 
een ‘wadtrencher’ (rupsvoertuig)

2B. Inzet horizontaal gestuurde boring 
(HDD) onder de duinen en kwelders 
door. Variant Wantij

VKA Waddenzee

11
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Vragen en reacties? 

12



3 november 2021 C1 - Publieke Informatie3 november 2021 C1 - Publieke Informatie

Introductie Milieueffectrapport ( MER)
Door: Michelle Vanderschuren (Witteveen+Bos)
Coördinator m.e.r.
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Een integraal proces

Processtappen

De m.e.r.-procedure is gestart in maart 2019 en bestaat uit vier fasen:

■ NRD-fase: In de NRD zijn de diepgang en reikwijdte van de onderzoeken vastgesteld en zijn de 
tracéalternatieven gepresenteerd. 

■ MER fase 1: In MER fase 1 zijn milieuonderzoeken uitgevoerd die hebben bijgedragen aan de 
keuze van een voorkeursalternatief (VKA). De onderzoeken richtten zich op het in beeld brengen 
van effecten die een risico vormen voor de uitvoerbaarheid, en effecten die onderscheidend zijn 
tussen de alternatieven. 

■ Integrale Effectanalyse (IEA): Naast milieuargumenten, hebben ook technische aspecten, kosten, 
toekomstbestendigheid en omgevingsbelangen een rol gespeeld bij de keuze van het VKA (januari 
2021). De afwegingen vanuit deze thema’s zijn gepresenteerd in een Integrale Effectenanalyse. 

■ MER fase 2: In MER fase 2 zijn detailonderzoeken uitgevoerd voor de uitwerking van het VKA ter 
onderbouwing van vergunningaanvragen. Ecologisch veldonderzoek, een Passende Beoordeling en 
het vaststellen van mitigerende maatregelen zijn onderdeel van deze fase. 

Zie volgende dia voor een visualisatie. 

14
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Een integraal proces

Processtappen

De m.e.r.-procedure is gestart in maart 
2019 en bestaat uit vier fasen:

1. NRD fase: vaststellen reikwijdte en 
detailniveau.

2. MER fase 1: onderscheidende 
milieueffecten + milieueffecten die 
risico vormen voor uitvoerbaarheid.

3. IEA: onderscheidende 
effecten/kansen en risico’s 5 
thema’s.

4. MER fase 2: detail-onderzoeken
uitwerking VKA t.b.v. 
vergunningsaanvragen.

15
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Inhoud van het MER

MER-rapporten

Het MER bestaat uit verschillende rapporten:

■ Een publieksvriendelijke samenvatting

■ Een hoofdrapport 

■ Een deelrapport per thema

■ Bijlagen bij de deelrapporten

16



C1 - Publieke Informatie3 november 2021

Onderzochte milieuthema’s

Inhoud van het MER

■ Bodem en water op zee

■ Bodem en water op land

■ Landschap, cultuurhistorie en archeologie

■ Leefomgeving

■ Veiligheid

■ Gebruiksfuncties

■ Natuur:

▫ Effecten op beschermde soorten en habitats Natura 2000-gebieden

▫ Effecten op beschermde soorten Wet natuurbescherming

▫ Effecten op KRM-, KRW- en OSPAR-doelstellingen

▫ Effecten op overige beschermde gebieden (NNN-gebieden, weidevogelgebieden en 
ganzenfoerageergebieden)

17
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Verhouding tussen MER en Passende Beoordeling

In het MER zijn in brede zin de effecten op ecologie 
onderzocht. 

In de Passende Beoordeling (PB) zijn aanvullende 
effectanalyses uitgevoerd voor de Natura 2000-
gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone. 

Hierbij worden de effecten getoetst aan de huidige 
staat van instandhouding, zoals in betreffende 
beheerplannen is vastgelegd, op basis van de meest 
recente beschikbare data.

Gezien de gevoeligheid van het gebied is voor een 
aanzienlijk aantal soorten en habitats
effectonderzoek uitgevoerd op PB-niveau. 

De PB geeft ook een overzicht van mitigerende 
maatregelen die nodig zijn om significant negatieve 
effecten te voorkomen. 

18
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Introductie van de Wantij Variant

Optimalisatieproces

De natuuronderzoeken gaven zowel in MER fase 1 als in MER fase 2 
aanleiding tot optimalisaties.

■ In MER fase 1 zijn ruimtelijke optimalisaties doorgevoerd (benutten 
van schuifruimte) en optimalisaties in aanlegtechnieken. 

■ In MER fase 2 zijn aanlegtechnieken verder uitgewerkt. Hieruit 
kwamen deels grotere effecten. In een wisselwerking van techniek 
en ecologie is een variant over het Wantij ontwikkeld. 

■ Uit onderzoek blijkt nu dat aanleg met een HDD-boring onder 
Schiermonnikoog, over het algemeen tot minder effecten leidt dan 
bij aanleg met een wadtrencher. De Wantij Variant (HDD) is 
daarom het uitgangspunt voor de Passende Beoordeling.

19

Variant Wantij

VKA 

Waddenzee



3 november 2021 C1 - Publieke Informatie3 november 2021 C1 - Publieke Informatie

Aanlegmethoden Waddengebied
Door: Maarten Bruggeman (TenneT)
Adviseur Techniek
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Doorsnede project

■ 700 MW (MegaWatt)

■ 2 zeekabels á 350 MW per stuk

■ 220kV (kiloVolt)

■ Gewicht kabel: ca 100kg per meter 
(per stuk)

■ Doorsnede kabel: ca 25 cm (per 
stuk)

21
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Route overzicht techniek en natuur

22
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Kruisen kwelder vasteland Groningen

Lengte boring: ca. 1500 meter

Vermijden kwelder en uittrede op harde 

wadplaat.

I

Animatie HDD stelling Uittrede HDD mantelbuis gereed voor 

kabelinstallatie en begraving.

Afmeting werkterreinen: 2500 m2 elk

Duur installatie: 3 maanden voor 2 x HDD 

(excl aan- en afvoer materiaal, intrekken 

kabel etc)

23
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Transport ten behoeve van installatie wadplatenII

Overspoelen kabel van Vetag 8 naar Nessie 5 in Gemini project.

Kabel laden Eemshaven Vetag 8 in Gemini project.

24
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Kabellegponton Vetag 8

Tijdens de aanleg van Gemini had 

het ponton 8 km kabel in de 

carrousel. Voor TNW kijken we 

naar de beschikbare waterdiepte 

voor een maximaal aantal km kabel 

in één transport.

II

Vetag 8 op Liander project kabelverbinding Ameland.

25
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Transport van kabel op wadplatenII

Afmetingen haspel op rupsbanden:

• Breedte totaal: 9 meter

• Breedte rupsbanden: 3 meter elk

• Lengte kabel op haspel: 3,5 – 4 km

• Gronddruk: ca. 250 gram/cm2 

(mens ca. 480 gram/cm2)

Kabel leggen door Nessie 5 in Gemini project.Duur installatie: ca. 4 maanden
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Installatie kabel op wadplatenII

Afmetingen Wadtrencher:

• Breedte totaal: 7 meter

• Breedte rupsbanden: 3 meter elk

• Breedte sleuf: ca. 50 cm

• Gronddruk: ca. 270 gram/cm2

(mens ca. 480 gram/cm2)

Kabel installatie op het Wad door Nessie 2 in Gemini project.
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Mofverbindingen op het WadII

De kabels op de Waddenzee bestaan uit 

meerdere delen. Deze worden met elkaar 

verbonden. Vervolgens worden deze 

verbindingen (‘moffen’ of ‘joints’) in de 

bodem  begraven. Dit gebeurt door 

middel van mobiele graafmachines bij 

laagwater. De graafmachine staat op een 

apart “vluchtponton”.

Verbindingsmof vervaardigen op Wad tijdens Gemini project.Hoogwater vluchtponton in Gemini project.
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Kruisen kwelder en duinen SchiermonnikoogIII

Afmeting werkterreinen: 2500 m2 elk

Duur installatie: 3 maanden voor 2 x HDD 

excl aan- en afvoer materieel, intrekken 

kabel etc
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Aanlanding noordzijde SchiermonnikoogIV

Aanlanding Luchterduinen project (Noordwijk)

30
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Vragen en reacties? 
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Aanpak ecologie NOZ TNW
Door: Michelle Vanderschuren (Witteveen+Bos)
Coördinator m.e.r.
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Onderzochte effecttypen

Onderzoeken MER fase 1

In MER fase 1 zijn ecologische bureauonderzoeken uitgevoerd. Daarbij zijn de volgende effecten op 
soortengroepniveau onderzocht, met het doel om relevante en onderscheidende effecten te 
identificeren: 

■ verstoring door geluid/beweging boven en onder water als gevolg van de inzet van schepen of 
ander materieel (incl. heien platform);

■ vertroebeling/sedimentatie als gevolg van het aanbrengen van de kabel inclusief 
baggerwerkzaamheden;

■ bodemaantasting als gevolg van het ingraven van de kabels, werkterreinen, transportroutes, 
baggeren en baggerstort;

■ vermesting/verzuring als gevolg van stikstofemissie door gebruik schepen of ander materieel;

■ elektromagnetische velden en temperatuur door de aanwezigheid van de kabel.
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Onderzoeksaanpak

Onderzoeken MER fase 1

In MER fase 1 zijn de volgende onderzoekstappen doorlopen voor de onderzochte tracé-alternatieven:

■ Stap 1: verzamelen bestaande informatie over voorkomen van soorten en habitattypen. Daarbij is 
ook naar niet beschermde soorten gekeken. 

■ Stap 2: beschrijven huidige situatie voorkomen soorten en habitattypen.

■ Stap 3: bepalen van de gevolgen van de ingreep op het abiotisch milieu.

■ Stap 4: analyseren van de effecten op natuurwaarden.

■ Stap 5: effectbeoordeling in relatie tot wet- en regelgeving en vergelijking tussen de alternatieven.
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Onderzochte soortgroepen

Onderzoeken MER fase 1

De volgende soortgroepen zijn in MER fase 1 
onderzocht:

■ Fytoplankton

■ Benthos

■ Overige ongewervelden

■ Amfibieën en reptielen

■ Vissen

■ Broedvogels

■ Niet-broedvogels

■ Zoogdieren

■ Vaatplanten/vegetatie

Ook onderzoek gedaan op soortenniveau in het 
kader van juridische haalbaarheid. 

35



C1 - Publieke Informatie3 november 2021

MER fase 2 versus MER fase 1

Onderzoeken MER fase 2

In MER fase 2 zijn dezelfde effecttypen onderzocht als in MER fase 1. Ook de onderzoekstappen zijn 
vergelijkbaar met MER fase 1. Wel is het onderzoek geactualiseerd wat betreft beschikbare informatie 
en is het onderzoek gedetailleerder:

■ Effectanalyse niet op soortgroepniveau, maar op niveau van beschermde soorten en habitattypen.

■ In aanvulling op beschikbare rapportages zijn ook de meest recente beschikbare monitoring data 
van soorten en habitattypen verzameld.

■ Ecologisch veldonderzoek uitgevoerd door Altenburg & Wymenga ter aanvulling van beschikbare 
gegevens. 

Effecttypen: verstoring, vertroebeling/sedimentatie, bodemaantasting, vermesting/verzuring, 

elektromagnetische velden en temperatuur 
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Uitgevoerde onderzoeken

Ecologische veldonderzoeken

Altenburg & Wymenga heeft op land en 
Schiermonnikoog conform geldende 
protocollen (jaarrond) ecologisch 
veldonderzoek uitgevoerd voor de volgende 
soort(groep)en:

■ Broedvogels (jaarrond beschermde 
nestplaatsen); 

■ Vleermuizen;

■ Waterspitsmuis;

■ Groenknolorchis;

■ Rugstreeppad;

■ Nauwe korfslak.
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N2000 Waddenzee en Noordzeekustzone

Onderzoeken Passende Beoordeling

■ Nader onderzoek naar (mogelijke) significante effecten op Natura 2000-gebieden 
Noordzeekustzone en Waddenzee. 

■ Onderzoek naar effecttypen: aantasting van de bodem, vertroebeling, sedimentatie/erosie, 
verstoring (geluid, licht, trillingen, beweging), elektromagnetische velden en temperatuur.

■ De toetsing van deze effecten richt zich op de habitattypen en -soorten waarvoor de relevante 
Natura 2000-gebieden zijn aangewezen. Deze zijn onder te verdelen in: 

▫ habitattypen (incl. typische soorten)

▫ broedvogels (kwelders, duinen, platen)

▫ niet-broedvogels (foeragerend, rustend)

▫ vissen (fint, zeeprik, rivierprik)

▫ zeezoogdieren (bruinvis, zeehonden)

▫ overige Habitatrichtlijnsoorten (nauwe korfslak, groenknolorchis, noordse woelmuis)

■ Voor stikstof wordt een aparte Passende Beoordeling uitgevoerd (stikstofdepositie kan ook op 
andere Natura 2000-gebieden effect hebben).
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Onderzochte soorten en habitattypen Waddenzee (excl. Stikstofdepositie)

Onderzoeken Passende Beoordeling

Habitatcode Habitattype 

H1110A Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied) 

H1130* Estuaria 

H1140A Slik- en zandplaten (getijdengebied) 

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 

H1320 Slijkgrasvelden 

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 

H1330B* Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 

H2110* Embryonale duinen 

H2120* Witte duinen 

H2130A* Grijze duinen (kalkrijk) 

H2130B* Grijze duinen (kalkarm) 

H2160* Duindoornstruwelen 

H2170* Kruipwilgstruwelen 

H2190B* Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 

 
Soortcode Habitatrichtlijnsoorten 

H1351 Bruinvis 

H1103 Fint 

H1365 Gewone zeehond 

H1364 Grijze zeehond 

H1903* Groenknolorchis 

H1014* Nauwe korfslak 

H1340* Noordse woelmuis 

H1099 Rivierprik 

H1095 Zeeprik 

 

Soortcode Broedvogels 

A082 Blauwe kiekendief 

A137 Bontbekplevier 

A081 Bruine kiekendief 

A195 Dwergstern 

A063 Eider 

A191 Grote stern 

A183 Kleine mantelmeeuw 

A132 Kluut 

A034 Lepelaar 

A194 Noordse stern 

A138 Strandplevier 

A222 Velduil 

A193 Visdief 

 

Soortcode Niet broedvogels (1) 

A017 Aalscholver 

A048 Bergeend 

A137 Bontbekplevier 

A149 Bonte strandloper 

A045 Brandgans 

A067 Brilduiker 

A144 Drieteenstrandloper 

A063 Eider 

A005 Fuut 

A140 Goudplevier 

A043 Grauwe gans 

A164 Groenpootruiter 

A070 Grote zaagbek 

A156 Grutto 

A143 Kanoetstrandloper 

A142 Kievit 

A037 Kleine zwaan 

A132 Kluut 

A051 Krakeend 

A147 Krombekstrandloper 

A034 Lepelaar 

 

Soortcode Niet broedvogels (2) 

A069 Middelste zaagbek 

A054 Pijlstaart 

A157 Rosse grutto 

A046 Rotgans 

A130 Scholekster 

A103 Slechtvalk 

A056 Slobeend 

A050 Smient 

A169 Steenloper 

A702 Toendrarietgans 

A062 Toppereend 

A162 Tureluur 

A053 Wilde eend 

A052 Wintertaling 

A160 Wulp 

A141 Zilverplevier 

A161 Zwarte ruiter 

A197 Zwarte stern 
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Onderzochte soorten en habitattypen Noordzeekustzone (excl. 

Stikstofdepositie)

Onderzoeken Passende Beoordeling

Habitatcode Habitattype 

H1110B Permanent overstroomde zandbanken (Noordzee-

kustzone) 

H1140B Slik- en zandplaten (Noordzee-kustzone) 

H1310A* Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 

H1310B* Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 

H1330A* Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 

H2110* Embryonale duinen 

H2190B* Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 

 

Soortcode Habitatrichtlijnsoort 

H1351 Bruinvis 

H1103 Fint 

H1365 Gewone zeehond 

H1364 Grijze zeehond 

H1903 Groenknolorchis 

H1099 Rivierprik 

H1095 Zeeprik 

 

Soortcode Broedvogels 

A137 Bontbekplevier 

A195 Dwergstern 

A138 Strandplevier 

 

Soortcode Niet broedvogels 

A017 Aalscholver 

A048 Bergeend 

A137 Bontbekplevier 

A149 Bonte strandloper 

A144 Drieteenstrandloper 

A177 Dwergmeeuw 

A063 Eider 

A143 Kanoetstrandloper 

A132 Kluut 

A002 Parelduiker 

A001 Roodkeelduiker 

A157 Rosse grutto 

A130 Scholekster 

A169 Steenloper 

A062 Toppereend 

A160 Wulp 

A141 Zilverplevier 

A065 Zwarte zee-eend 
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Overzicht belangrijkste bronnen

Onderzoeken MER fase 2 en Passende Beoordeling

■ De MER fase 1-onderzoeken zijn gebaseerd op bestaande bronnen, beschikbare rapportages en 
data (bijvoorbeeld uit de NDFF) over de verspreiding van soort(groepen) en habitattypen. Waar dit 
voor MER fase 2 niet voldoende was zijn aanvullende data opgevraagd bij relevante 
onderzoeksinstituten. 

■ Een overzicht van de belangrijkste bronnen die in MER fase 2 en voor de Passende Beoordeling 
zijn gebruikt, zijn opgenomen in de tabel.
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Concept-resultaten ecologie NOZ TNW
Door: Hans Jaspers (Sweco)
Ecoloog
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Resultaten effectbeoordeling MER fase 1
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Resultaten ecologische veldonderzoeken 2020/2021

Concept-resultaten effectbeoordeling MER fase 2

■ Broedvogels (jaarrond beschermde 
nestplaatsen): buizerd (land)

■ Vleermuizen: gewone en ruige 
dwergvleermuis (land)

■ Waterspitsmuis: 2020 niet aangetroffen, 
aanvullend vervolgonderzoek lopend (land) 

■ Groenknolorchis: 2020 aangetroffen (land)

■ Rugstreeppad: aangetroffen

■ Nauwe korfslak: niet meer relevant i.v.m. 
ligging variant Wantij en HDD-boring
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Effecten als gevolg van vertroebeling (1)

Concept-resultaten Passende Beoordeling

Effectbepaling op basis van:

■ Modelberekeningen: sterkte, omvang en duur

■ Duur: tijdelijk, afhankelijk van type werkzaamheid, maximaal 6 weken over 2 seizoenen

■ Voorkomen van gevoelige soorten/habitattypen

■ Bekende dosis-effectrelaties en expert-judgement

■ Worst case bij onzekerheden

■ Toetsing aan instandhoudingsdoelen

■ Mitigerende maatregelen

Resultaten op de volgende slide
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Effecten als gevolg van vertroebeling (2)

Concept-resultaten Passende Beoordeling

Relevante soortengroep/habitattypen Waddenzee Noordzeekustzone

Habitattypen Gevoelige typische soorten Gevoelige typische soorten

H1110 Permanent overstroomde 

zandbanken

Schelpdieren (0/-) Schelpdieren (-)

H1140 Droogvallende platen Schelpdieren (0/-), zeegras (0/-) Schelpdieren (-)

H1310 Zilte pioniervegetaties Zeekraal (0) Zeekraal (0)

H1320 Slijkgrasvelden Slijkgras (0)  nvt

H1330 Kwelders Kweldervegetatie (0) Kweldervegetatie (0)

H2110/2120/H2130 Duinen Duinvegetatie (0) Duinvegetatie (0)

Overige habitattypen Overige vegetatie (0) Overige vegetatie (0)

Vissen Fint, zeeprik, rivierprik (0/-) Fint, zeeprik, rivierprik (0/-)

Broedvogels Schelpdiereters (eider, steltlopers) via 

H1110/H1140 (0/-)

Schelpdiereters (steltlopers) via H1140 (-)

Niet-broedvogels Schelpdiereters (eider, steltlopers) via 

H110/H1140 (0/-)

Schelpdiereters (zwarte zee-eend, steltlopers) 

via H1110/H1140 (-)

Zeezoogdieren Bruinvis, zeehonden (0/-) Bruinvis, zeehonden (0/-)

Overige habitatrichtlijnsoorten Groenknolorchis, nauwe korfslak, Noordse 

woelmuis (0)

Groenknolorchis (0)
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Effecten van verstoring door geluid/beweging/licht (1)

Concept-resultaten Passende Beoordeling

Effectbepaling op basis van:

■ Geluidberekeningen: sterkte, reikwijdte

■ Duur: tijdelijk, totaal 3 maanden over 2 seizoenen. Per locatie afhankelijk van werkzaamheid: HDD 3 
maanden, baggeren enkele weken, trenchen 3-4 dagen

■ Voorkomen van gevoelige soorten/habitattypen

■ Bekende dosis-effectrelaties, verdiepende literatuurstudie en expert-judgement

■ Worst case bij onzekerheden

■ Toetsing aan instandhoudingsdoelen

■ Mitigerende maatregelen

Resultaten op de volgende slide
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Effecten van verstoring door geluid/beweging/licht (2)

Concept-resultaten Passende Beoordeling

Relevante 

soortengroep/habitattypen
Waddenzee (*excl. Mitigatie)

Noordzeekustzone (*excl. Mitigatie)

Habitattypen Gevoelige typische soorten Gevoelige typische soorten

H1110 Permanent overstroomde 

zandbanken

nvt nvt

H1140 Droogvallende platen nvt nvt

H1310 Zilte pioniervegetaties nvt nvt

H1320 Slijkgrasvelden nvt nvt

H1330 Kwelders nvt nvt

H2110/2120/H2130 Duinen nvt nvt

Overige habitattypen nvt nvt

Vissen Fint, zeeprik, rivierprik (0/-) Fint, zeeprik, rivierprik (0/-)

Broedvogels Kwelders Schiermonnikoog (-)* Duinen Schiermonnikoog (0)

Niet-broedvogels Overtijende vogels (0/-)

Foeragerende vogels (-)*

Overtijende vogels (0/-)

Foeragerende vogels (-)*
Zeezoogdieren Bruinvis (0/-), zeehonden (-)* Bruinvis, zeehonden (0/-)

Overige habitatrichtlijnsoorten Groenknolorchis, nauwe korfslak, Noordse 

woelmuis (0)

Groenknolorchis (0)
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Effecten van bodemaantasting (1)

Concept-resultaten Passende Beoordeling

Effectbepaling op basis van:

■ Oppervlakteberekeningen: omvang

■ Duur: op basis van hersteltijd afhankelijk van soorten, minimaal 2 jaar (wormen), maximaal >5-10 
jaar (schelpdieren)

■ Voorkomen van gevoelige soorten/habitattypen

■ Bekende dosis-effectrelaties, verdiepende literatuurstudie, expert-judgement

■ Worst case bij onzekerheden

■ Toetsing aan instandhoudingsdoelen

■ Mitigerende maatregelen 

Resultaten op de volgende slide
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Effecten van bodemaantasting (2)

Concept-resultaten Passende Beoordeling

Relevante soortengroep/habitattypen Waddenzee Noordzeekustzone

Habitattypen Gevoelige typische soorten Gevoelige typische soorten

H1110 Permanent overstroomde 

zandbanken

Benthos (-) Benthos (-)

H1140 Droogvallende platen Benthos (-), zeegras (0) Benthos (-)

H1310 Zilte pioniervegetaties Zeekraal (0) Zeekraal (0) 

H1320 Slijkgrasvelden Slijkgras (0)  nvt

H1330 Kwelders Kweldervegetatie (0) Kweldervegetatie (0) 

H2110/2120/H2130 Duinen Duinvegetatie (0) Duinvegetatie (0) 

Overige habitattypen Overige vegetatie (0) Overige vegetatie (0) 

Vissen Fint, zeeprik, rivierprik (0) Fint, zeeprik, rivierprik (0)

Broedvogels Benthoseters (eider, steltlopers) via 

H1110/H1140 (-)

Benthoseters (steltlopers) via H1110/H1140 (-)

Niet-broedvogels Benthoseters (eider, steltlopers) via H1140 (-) Benthoseters (zwarte zee-eend, steltlopers) 

via H1110/H1140 (-)
Zeezoogdieren Bruinvis, zeehonden (0) Bruinvis, zeehonden (0)

Overige habitatrichtlijnsoorten Groenknolorchis, nauwe korfslak, Noordse 

woelmuis (0)

Groenknolorchis (0)
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Effecten van elektromagnetische velden en temperatuur (1)

Concept-resultaten Passende Beoordeling

Effectbepaling op basis van:

■ Modelberekeningen: sterkte, omvang

■ Duur: permanent 

■ Voorkomen van gevoelige soorten/habitattypen

■ Bekende dosis-effectrelaties, verdiepende literatuurstudie en expert-judgement

■ Worst case bij onzekerheden

■ Toetsing aan instandhoudingsdoelen

■ Mitigerende maatregelen

Resultaten op de volgende slide
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Effecten van elektromagnetische velden en temperatuur (2)

Concept-resultaten Passende Beoordeling

Relevante soortengroep/habitattypen Waddenzee Noordzeekustzone

Habitattypen Gevoelige typische soorten Gevoelige typische soorten

H1110 Permanent overstroomde 

zandbanken

Benthos (0/-) Benthos (0/-)

H1140 Droogvallende platen Benthos (0/-) Benthos (0/-)

H1310 Zilte pioniervegetaties nvt nvt

H1320 Slijkgrasvelden nvt nvt

H1330 Kwelders nvt nvt 

H2110/2120/H2130 Duinen nvt nvt 

Overige habitattypen nvt nvt 

Vissen Fint, zeeprik, rivierprik (0/-) Fint, zeeprik, rivierprik (0/-)

Broedvogels Benthoseters (eider, steltlopers) via 

H1110/H1140 (0)

Benthoseters (zwarte zee-eend, steltlopers) 

via H1110/H1140 (0)

Niet-broedvogels Benthoseters via H1140 (0) Benthoseters via H1140 (0)

Zeezoogdieren Bruinvis, zeehonden (0/-) Bruinvis, zeehonden (0/-)

Overige habitatrichtlijnsoorten Groenknolorchis, nauwe korfslak, Noordse 

woelmuis (0)

Groenknolorchis (0)
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Effecten van stikstofdepositie (1)

Concept-resultaten Passende Beoordeling

Effectbepaling op basis van:

■ Modelberekeningen (Aerius): sterkte, omvang en duur

■ Duur: toename depositie 3 maanden, 2 seizoenen

■ Voorkomen van gevoelige soorten/habitattypen

■ Bekende dosis-effectrelaties en expert-judgement

■ Worst case bij onzekerheden

■ Toetsing aan instandhoudingsdoelen 

■ Mitigerende maatregelen

Resultaten op de volgende slide
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Effecten van stikstofdepositie (2)

Concept-resultaten Passende Beoordeling

Relevante soortengroep/habitattypen Waddenzee Noordzeekustzone

Habitattypen Gevoelige typische soorten Gevoelige typische soorten

H1110 Permanent overstroomde 

zandbanken

nvt nvt

H1140 Droogvallende platen nvt nvt

H1310 Zilte pioniervegetaties Zeekraal (0/-) Zeekraal (0/-) 

H1320 Slijkgrasvelden Slijkgras (0/-)  nvt

H1330 Kwelders Kweldervegetatie (0/-) Kweldervegetatie (0/-) 

H2110/2120/H2130 Duinen Duinvegetatie (0/-) Duinvegetatie (0/-) 

Overige habitattypen Overige vegetatie (0/-) Overige vegetatie (0/-) 

Vissen nvt nvt

Broedvogels Kwelders, duinen via H1330/H2120/H2130 (0/-) Kwelders, duinen via H1330/H2120/H2130 

(0/-)

Niet-broedvogels nvt nvt

Zeezoogdieren nvt nvt

Overige habitatrichtlijnsoorten Groenknolorchis, nauwe korfslak, Noordse 

woelmuis (0/-)

Groenknolorchis (0/-)
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Optimale aanlegperiodes vanuit Natuur

Concept-resultaten Passende Beoordeling
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Afsluiting

■ Verslag en presentatie worden gedeeld. 

▫ Geanonimiseerd publiceren op de projectwebsite.

■ Duidelijkheid over vervolg NOZ TNW naar verwachting eind november/begin december

▫ Communiceren o.a. via: 

▫ Projectwebsite https://www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden/

▫ Aanmelden voor de nieuwsbrief 

▫ Onder ‘nieuwsbrieven’ op de projectwebsite.

■ Vragen? Stuur een e-mail naar TNW-support@tennet.eu
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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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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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