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 1 WELKOM EN VOORSTELRONDE 
 

Frank Timmer heet de deelnemers welkom en geeft een toelichting op het programma. 

Alle deelnemers stellen zich kort voor.  

 

 

2 TOELICHTING PROJECT 
 

Frank Timmer geeft een toelichting op het project Net op zee Ten noorden van de 

Waddeneilanden (NoZ TNW). Rianne Albers-Schouten geeft een toelichting op de 

m.e.r.-procedure en planning. In bijlage I is de presentatie toegevoegd.  

 

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

- Waarom lopen de lijnen dwars over de eilanden heen?  

 

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

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

transportverliezen. Om het verlies te beperken onderzoekt TenneT of een 

tussencompensatie nodig is halverwege tussen het offshore platform en het 

onshore aansluitingspunt wat dit verlies kan vermijden. Een tussencompensatie kan 

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

eilanden. TenneT weet op dit moment nog niet of een tussencompensatie technisch 

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

eilanden wordt gelegd. Om tot de beste oplossing te komen worden het komende 

jaar alle mogelijkheden onderzocht.  

 

- Welke vergunningen zijn benodigd voor het Net op zee en wie zijn daarvoor de 

bevoegde gezagen?   

 

 Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna MinEZK) is het 

coördinerend bevoegd gezag voor dit project, maar de lokale en regionale 

overheden blijven verantwoordelijk voor hun eigen bevoegdheden. Het MinEZK en 

het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna MinBZK) 

stellen een Rijksinpassingsplan (RIP) op en stemmen dit af met de betrokken 

(lokale) bevoegde gezagen. MinEZK coördineert de vergunningverlening (stelt in 

overleg met de lokale bevoegde gezagen de termijnen vast) en draagt zorg voor de 
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publicatie van de (ontwerp)besluiten. Op de website van RVO.nl is een overzicht te 

vinden van alle benodigde vergunningen voor Net op zee. 
 

 3 TOELICHTING TECHNIEK NOZ TNW 
 

Ewald van Dorst geeft een toelichting over de techniek van NoZ TNW. In bijlage II is de 

presentatie toegevoegd.  

 

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

- Gerard Kleinsmit van de gemeente Het Hogeland vraagt of het mogelijk is om het 

concept Net op zee uit te breiden met een stopcontact op zee inclusief een kabel 

met een hoog vermogen. Dit om ook toekomstige projecten te faciliteren en te 

voorkomen dat er over 10 jaar weer een nieuwe kabel aangelegd moet worden. 

  

 Ewald van Dorst geeft aan dat de capaciteit van de kabel beperkend is. Op zee 

komen 2 drie-fase wisselstroomkabels, elke kabel heeft een vermogen van  

350 MW. Dit is de maximale capaciteit van 220 kV zeekabels die op dit moment op 

de markt te verkrijgen zijn.  

 

- Bij net op zee IJmuiden Ver wordt een gelijkstroomverbinding toegepast met de 

mogelijkheid om in de toekomst meerdere windparken te kunnen bouwen en het 

stroomverlies te beperken. Is het ook mogelijk om dit toe te passen bij NoZ TNW 

en gaan jullie dit nader onderzoeken?  

  

 Ewald van Dorst geeft aan dat het project NoZ TNW binnen het huidige concept 

Net op zee past in verband met het kabeltracé met een lengte van circa 100 km. Bij 

het project net op zee IJmuiden Ver is gekozen voor gelijkstroom, omdat het 

kabeltracé langer is dan 100 km en daar 4 GW elektriciteit moet worden 

aangesloten. Bij NoZ TNW is sprake van 700 MW. De kosten voor de aanleg van 

gelijkstroom zijn twee keer zo hoog als die van wisselstroom. Anne Melchers voegt 

hieraan toe dat de eis van MinEZK is dat TenneT een aansluiting realiseert tegen 

maatschappelijk verantwoorde kosten. Vanuit de VANOZ zijn de meest optimale 

opties onderzocht. Daarbij is ook naar waterstof gekeken. Een jaar geleden was het 

benutten van waterstof geen optie. In gesprekken merkt MinEZK dat veel 

stakeholders wel behoefte hebben aan waterstof. MinEZK onderzoekt daarom of de 

conclusie van de VANOZ, met de huidige technieken, nog actueel is. Het 

openhouden van mogelijkheden op dit vlak heeft wel een deadline. Het park moet 

namelijk in 2026 draaien, wat betekent dat in 2021 de vergunningen definitief 

moeten zijn. In de procedure moet op een vrij vroeg moment een keuze worden 

gemaakt. Deze moet toekomstbestendig zijn, maar ook niet te risicovol.  

 

- Hoe wordt de kabel over de eilanden aangelegd?  

  

 Ewald van Dorst geeft aan dat de kabels in principe op land in een open sleuf 

worden aangelegd. Dit levert een ruimtebeslag op van 15 tot 20 meter (eindsituatie, 

tijdens de aanleg zal een ruimte van circa 50 meter breed nodig zijn). Afhankelijk 

van de effecten van de aanlegmethode van de landkabel en de lokale 

omstandigheden wordt mogelijk een boring toegepast.  

 

- Is het mogelijk om de drie-fase zeekabel door te trekken op land, zodat het 

ruimtebeslag minder groot is dan bij het gebruik van 6 (2 keer 3) één-fase kabels?  
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 Luc van Tiggelen van de gemeente Ameland geeft aan dat een open ontgraving op 

Ameland geen draagvlak heeft. Ewald van Dorst reageert hierop dat de drie-fase 

zeekabel niet op land wordt gebruikt, maar dat het technisch in veel gevallen 

mogelijk is om de één-fase kabels onder de grond te boren. Dit is duurder dan een 

open ontgraving. De lengte van een boring is maximaal 1.200 meter. Ewald geeft 

aan dat het mogelijk is om de landkabels dichter bij elkaar te leggen.  

 

- Is tussencompensatie nodig?  

  

 Ewald van Dorst geeft aan dat TenneT onderzoekt of en in welke vorm 

tussencompensatie toegepast kan worden. Ewald geeft aan dat het technisch in 

veel gevallen mogelijk is om voor een meerprijs de tussencompensatie onder de 

grond te installeren. Dit is wel afhankelijk van de ondergrond en eventuele 

(archeologische, aardkundige, etc.) waarden. De deelnemers van de workshop 

geven aan dat ze grote maatschappelijke weerstand verwachten tegen de 

tussencompensatie. Ze zien het gebruik van gelijkstroom als een betere optie 

waarvoor geen tussencompensatie nodig is. Ewald geeft aan dat bij gelijkstroom, 

naast een veel hogere kostprijs, ook een converterstation nodig is. Een 

converterstation vraagt extra ruimtebeslag. Anton Baarda van Schiermonnikoog 

verwacht dat de tussencompensatie het grootste risico is voor dit project in de zin 

van draagvlak.  

 

- Is het mogelijk om eerst een besluit te nemen waar het tracé komt te liggen en later 

te kiezen voor wissel- of gelijkstroom?  

  

 Dit is in theorie mogelijk, maar omdat de kabelkeuze ook invloed heeft op techniek, 

kosten, omgeving, milieu en toekomstvastheid kunnen deze twee keuzes niet ver 

uit elkaar liggen. Gelijkstroom is twee keer zo duur als wisselstroom. Daarnaast 

moet een converterstation gebouwd worden om de stroom om te zetten naar 

wisselstroom voordat deze het hoogspanningsnet op kan. Als reactie hierop wordt 

gevraagd of TenneT en MinEZK een kostenoverzicht willen maken om het 

kostenverschil tussen wissel- en gelijkstroom aantoonbaar te maken. De 

verwachting is dat dit nodig is om de keuze voor wisselstroom uit te leggen aan 

bewoners en andere belanghebbenden. Anne Melchers geeft aan dat MinEZK dit 

oppakt. 

 

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

deze kabels?  

  

 Wino Snip legt uit dat men rekent met 150 tot 200 meter kabellegging per uur als 

de kabel meteen begraven wordt. In het Waddenzee rekent TenneT met 100 meter 

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

gebieden met veel zeebodembeweging is de begraafdiepte maximaal 10 meter. De 

begraafdiepte is afhankelijk van vergunningeisen (Rijkswaterstaat) en een 

risicoanalyse door TenneT. 

 

 Ewald van Dorst vertelt dat de kabels worden aangelegd voor 30 jaar. De kabels die 

nu worden aangelegd zijn daardoor aangepast op de behoefte en het 

energievermogen van de huidige technologie.  

 

- Is het mogelijk om een overzicht te maken van de verschillende kabels per tracé 

met de kosten per kWh over de totale levensduur van 30 jaar? 

  

 TenneT gaat na of een overzicht kan worden gemaakt.  
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- Is er genoeg aansluitcapaciteit is op alle drie de aansluitlocaties?  

  

 Ewald van Dorst geeft aan dat alle drie de aansluitpunten (Burgum, Vierverlaten en 

Eemshaven) geschikt zijn. Toekomstige projecten moeten nu al zo goed mogelijk 

meegenomen worden in de afwegingen en keuze van de aansluitlocatie. Op land 

zijn ook allerlei duurzame energieontwikkelingen die ook de capaciteit van de 

aansluitlocaties nodig hebben. Hier is rekening mee gehouden. Over een jaar 

(zomer 2020) zal een beslissing worden genomen welke aansluitlocatie TenneT gaat 

gebruiken.  

 

 4 TOELICHTING DOEL WORKSHOP 
 

Koen Haans geeft een toelichting op de aanpak van de tracéverkenning en de leidende 

ontwerpprincipes. Hieruit komt de volgende vraag naar voren: 

- Is er een financiële begrenzing bij de keuze?  

  

 Anne Melchers geeft aan dat er geen kostenbegrenzing is. De afweging voor het 

voorkeursalternatief wordt gemaakt bij de Minister op basis van de vijf 

afwegingscriteria: kosten, milieu, omgeving, toekomstvastheid en techniek. Wel 

benadrukt zij dat het maatschappelijk gezien van belang is de kosten te beperken 

waar mogelijk. 

 

Rianne Albers-Schouten presenteert de aanpak van de gezamenlijke tracéverkenning. 

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

en wensen per oplossingsrichting op te halen. Dit wordt in drie rondes gedaan, te 

weten in ronde 1: de tracés richting Burgum; in ronde 2: de tracés richting Vierverlaten 

en in ronde 3: de tracés richting de Eemshaven.  

 

 

5 RESULTATEN VERKENNING GEBIED EN 
OPLOSSINGSRICHTINGEN 

 

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

 

 6 AFRONDING: VERVOLG EN ACTIES 
 

Vanuit de rondvraag zijn geen vervolgacties gekomen.  
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Workshop offshore tracéverkenning:
Net op zee 

Ten Noorden van de Waddeneilanden
15 april 2019 

Frank Timmer en Rianne Albers-Schouten



Safety topic

2

In geval van calamiteiten en/of ontruiming van het pand:

• Volg de vluchtroutes zoals aangegeven 

• Ga naar het verzamelpunt  

• Volg de instructies van BHV (te herkennen aan de gele hesjes) bij 

calamiteiten en/of ontruiming.



Agenda 

3

10:00 Welkom en voorstelrondje

10:30 Toelichting project 

1) doelstellingen net op zee TNW

2) proces tot nu toe - VANOZ en tracéontwikkeling TenneT

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

11:00 Toelichting techniek net op zee TNW

11:30 Lunch

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

13:00 Tracés richting Burgum

13:45 Tracés richting Vierverlaten

14:30 Koffiepauze

14:45 Tracés richting Eemshaven 

15:30 Afronding: vervolg en acties

16:00 Afsluiting



Welkom en voorstelrondje

4

˗ Naam? 

˗ Functie?

˗ Organisatie? 



Toelichting project (TenneT)

5

˗ Introductie TenneT

˗ Doelstellingen

˗ VANOZ

˗ Raakvlak andere projecten

˗ Omgeving



Netkaarten
6



Routekaart  2023

Volgens de 'vervolgroutekaart 2030' gepubliceerd 

in 2018 moet er tussen 2024 en 2030 nog eens 7 

Gigawatt aan windparken op zee bij komen. De 

windparken die in de komende jaren worden 

voorbereid komen in de windgebieden Hollandse 

Kust (west), Ten noorden van de Waddeneilanden 

en IJmuiden Ver. 

Routekaart 2030
7

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


Doelstellingen

8

˗ 700 MW

˗ +/- 100km lengte (80/20)

˗ Mogelijk zijn er technische maatregelen nodig om transportverliezen 

compenseren. 

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

˗ Aansluiten op Eemshaven/Vierverlaten/Burgum

˗ Operationeel in 2026 (3-4 jaar bouwtijd)



Doelstellingen

9



VANOZ (Verkenning Aanlanding Netten op Zee)

10

˗ Voorbereiding op de procedures voor de windparken 2024-2030.

˗ Gesprekken gevoerd met betrokkenen en belanghebbenden. 

˗ Conclusie: het windenergiegebied Ten Noorden van de 

Waddeneilanden kan (nettechnisch) verbonden worden met het 

landelijk hoogspanningsnetwerk in Eemshaven, Vierverlaten of 

Burgum d.m.v. een ondergrondse wisselstroomkabelverbinding.
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12

Aanbevelingen 
VANOZ:

• Start met informatie 
verzamelen voor 
mogelijkheden 
tracering en 
bundeling van 
kabelsystemen door 
Waddenzee

• Breng 
beschikbaarheid in 
kaart van 
bedrijfskavels en 
daarmee ruimte voor 
transformatorstation

• Link naar meer 
informatie: 
https://www.rvo.nl/su
bsidies-
regelingen/bureau-
energieprojecten/lop
ende-
projecten/hoogspann
ing/verkenning-
aanlanding-netten-
op-zee-2030
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Raakvlak andere projecten 

14

˗ Eemshaven-Vierverlaten 380kV (bovengrondse hoogspanningsverbinding, in 2022 in 

bedrijf)

˗ Bouw / uitbreiding hoogspanningstation Vierverlaten 380kV (in uitvoering)

˗ Diverse energie-ontwikkelingen in Eemshaven (nieuw 110kV-station, CobraCable en 

ontwikkelingen derden (zonneparken etc.)

˗ Ruimte vrijhouden rondom Burgum voor toekomstige ontwikkelingen



Aanpak m.e.r. en tracéontwikkeling

15

˗ Mijlpalen planning

˗ Aanpak NRD-fase 



Belangrijke mijlpalen NoZ TNW

16

Maart 2019 PSU – start project

September 2019 Concept NRD

Febr/maart 2020 NRD vaststellen

Juli 2020 VKA besluit

Februari 2021 Indienen vergunningsaanvragen

Juni 2021 Ontwerp vergunningen 

November 2021 Definitieve vergunningen

Oktober 2022 Vergunningen onherroepelijk



Stappen NRD-fase en tracéontwikkeling

17

˗ Maart: Gebiedsanalyse: belemmeringen en kansen in kaart brengen

˗ April: Ophalen eisen en wensen omgevingspartijen

˗ April/mei: Ontwikkeling alternatieven en beoordelen op haalbaarheid

˗ Mei: Terugleggen van alternatieven bij omgevingspartijen

˗ Juni: Inloopavonden + oproep inbreng van alternatieven

˗ September: Vastleggen alternatieven in concept NRD

˗ Febr/maart 2020: NRD vaststellen



Overzicht workshops tijdens de NRD-fase

18

3 april Workshop RWS

15 april Workshop offshore incl. Ameland en Schiermonikkoog

16 april Workshop onshore Fryslân

18 april Workshop onshore Groningen

14 mei Workshop terugkoppeling offshore

16 mei Workshop terugkoppeling onshore

ntb juni Openbare informele inloopavonden (extra) voorafgaand aan ter inzage             

legging concept NRD



Toelichting techniek Net op Zee TNW

19



Aanpak alternatieven ontwikkeling

20

Stap 1: VANOZ is het vertrekpunt van de alternatievenontwikkeling;

Stap 2: Wat is de kortste route van A naar B;

Stap 3: Milieuafweging:

• Beoordelingskader milieuonderzoeken vaststellen;

• Belemmeringenkaarten opstellen;

Stap 4: Ontwikkelen alternatieven voor NRD.



Ontwerpuitgangspunten offshore kabeltracé

21

1. Ontwerp voldoet aan de Typical Installation Method (TIM), kabelcorridorbreedte = 1200m;

2. Zo kort mogelijke route van offshore station tot aanlandpunt (eventueel via tussencompensatie 

locatie);

3. Vermijd olie- en gasplatforms (inclusief rekening houdend met veiligheidsafstand = 500m);

4. Vermijd offshore infrastructuur (inclusief rekening houdend met veiligheidsafstand = 500m);

5. Vermijd scheepswrakken;

6. Vermijd zoveel mogelijk milieuthema’s conform TenneT PvE AO002 (zoals natuur, visserij, 

defensie, aquacultuur, zandwinning en scheepvaartroutes);

7. Houd rekening met bathymetrie van de zeebodem (hydrodynamica en morfologie);

8. Zo min mogelijk kruisingen met infrastructuur.
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Ontwerpuitgangspunten onshore kabeltracé

23

1. Ontwerp voldoet aan de Typical Installation Method (TIM), kabelcorridorbreedte = 50m (incl

werkstrook);

2. Zo kort mogelijke route van aanlandpunt tot aansluitlocatie;

3. Vermijd zoveel mogelijk steden, dorpen en woningen (magneetvelden);

4. Vermijd zoveel mogelijk locaties met een extern veiligheidsrisico (windturbines en BRZO-bedrijven);

5. Vermijd zoveel mogelijk milieuthema’s conform TenneT PvE AO002 (zoals archeologie, cultuurhistorie, 

natuur en waterkeringen);

6. Vermijd zoveel mogelijk ondergrondse infrastructuur (kabels, pijpleidingen, rioolwater en drinkwater);

7. Ondergrondse verbindingen en bovengrondse lijnen mogen parallel lopen en kruisen;

8. Rijkswegen, provinciale wegen en spoorwegen (zo veel mogelijk) haaks kruisen;

9. Onderlinge beïnvloeding met buisleidingen, spoorlijnen e.d. zoveel mogelijk voorkomen.
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Ontwerpuitgangspunten onshore transformatorstation

25

1. Maximaal 5-6 km van het aansluitstation (Burgum/Vierverlaten/Eemshaven);

2. Houd rekening met magneetveldcontour;

3. Zo veel mogelijk voorkomen van geluidshinder;

4. Vermijd zoveel mogelijk milieuthema’s conform TenneT PvE AO002 (zoals archeologie, 

cultuurhistorie, natuur en waterkeringen);

5. Benodigd oppervlakte is ca. 3,5 ha (+2 ha tijdelijk werkterrein).



Toelichting doel workshop

26

˗ Verkenning gebied

˗ Oplossingsrichtingen

˗ 13:00 Tracés richting Burgum 

˗ 13:45 Tracés richting Vierverlaten

˗ 14:30 Koffiepauze

˗ 14:45 Tracés richting Eemshaven



Groepsindeling

27

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4

Voorzitter: Rianne Albers-Schouten Voorzitter: Frank Timmer Voorzitter: Koen Haans Voorzitter: Hans Jaspers

Notulist: Tine Reimer Notulist: Janna Boonstra Notulist: Liza de Wit Notulist: Clarissa Mainzer

Ewald van Dorst Regien Arends Emile Brentjens Alma Scholten

Raoul Syrier Olaf Herfst Anne Melchers Anco van den Heuvel 

Luc van Tiggelen Tineke Veenbaas Wino Snip Romke Bijker 

Geertjan Smits Henk van Oers Sophie Jongeneel Sietze Douma

Roel Berns Theun Miedema Tom Obdam Harry Feenstra

Chris de Vries Peter Lieverdink Sjaco Pas Cees van Roon 

Johan Krol Anton Baarda Rien Mudde Durk van Tuinen

Andrew Piso Evert Jan Lammerts Gerard Kleinsmit



Tracés richting Burgum

28

˗ 13:00-13:30 brainstorm

˗ 13:30-13:45 terugkoppeling



Tracés richting Vierverlaten

29

˗ 13:45-14:15 brainstorm

˗ 14:15-14:30 terugkoppeling



30



Tracés richting Eemshaven

31

˗ 14:45-15:15 brainstorm

˗ 15:15-15:30 terugkoppeling



Afronding, vervolg en acties

32

˗ Wrap-up en conclusies workshop

˗ Rondvraag

˗ Acties en afspraken

· TNW@witteveenbos.com

˗ 14 mei workshop terugkoppeling offshore

mailto:TNW@witteveenbos.com


www.witteveenbos.com
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BIJLAGE: TECHNIEK NET OP ZEE 



Evert Mom

April-1-2019 C2: Internal Information

Net op zee



Net op zeeApril-1-2019 C2: Internal Information

• Follow the escape route as indicated.

• Use the stairs instead of the lift.

• Go the assembly point.

• Follow the instructions of the in-company emergency worker 

who is present at that moment.

For your safety as well as our own we would like to 
draw your attention to the following safety measures.

In case of an emergency, the following instructions also apply:

Stay tuned. Safety first!
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Techniek van Net op Zee

• Beschrijving verschillende onderdelen

• Platform

• Kabel

• Transformatorstation

• Beschrijving realisatie methodes

•
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Van molen naar huis, hoe?

?
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Net op Zee concept
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25m
20m

30m

Weight:

2900 tonnes

19,5m

Jacket
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19,5m 45m

25m

Weight:

3350 tonnes

Topside
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Installatie Jacket
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Piling of the jacket
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Installation of the top side



Cable
Installation
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Kabelverbinding
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Ontwerp off shore kabel

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

the deepest points of the troughs 

between the sand waves

Burial requirement

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

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

to the required burial depth below 
the reference level

Ontwerpfilosofie

• Installeren en geen onderhoud nodig

• Risico gebaseerd ontwerpkeuzes

maken

Result is a risk based burial depth for the 

lowest TOTEX

Diverse onderzoeken:

• Archeologie

• Mobiliteit zeebodem

• NGE

• Andere infrastructuur
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Sea cable installation
In practice A B Connection point A &B

A B
Define search area

A B
Investigate search area

A B

wk

17.9 “Objects”

A B

Seabed mobility
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Sea cable installation
Seabed mobility study

• Historical bathymetry data

• Expected lowest seabed level (40-50 years)

• Expected highest seabed level (40-50 years)

16
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Sea cable installation
In practice A B Connection point A &B

A B
Define search area

A B
Investigate search area

A B

wk

17.9 “Objects”

A B

Seabed mobility

A B

1m DoB 3m DoB Burial requirements

A B

Vessel intensity (RBBD)
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Sea cable installation
Risk based burial depth study

• Vessel intensity

• Burial depth

• Soil conditions

Acceptable PoF results in burial depth

18
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Sea cable installation
In practice A B Connection point A &B

A B
Define search area

A B
Investigate search area

A B

wk

17.9 “Objects”

A B

Seabed mobility

A B

1m DoB 3m DoB Burial requirements

A B

Vessel intensity

1m DoB 3m DoB

A B

wk

17.9 Define route
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Sea cable installation
Depth of burial is determined based on;

Lowest future seabed level 

+

RBBD or permit requirement

Probability of failure  of cable route

• Reduce cable length

• Route engineering

• Depth of burial

20
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Installatie off shore cable
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Cable installation
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Cable installation
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Cable installation

Video
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Ontwerp on shore kabel
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HDD- boringen
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Landstation
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BIJLAGE: OVERZICHT WENSEN, AANDACHTSPUNTEN EN MEEKOPPELKANSEN PER 

AANSLUITLOCATIE 



 

 

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de ingebrachte wensen en aandachtspunten die zijn opgehaald tijdens de workshop Net op Zee Ten Noorden van de Wadden-

eilanden - oplossingsrichtingen offshore. 

 

BURGUM 

 

Naam  Organisatie  Eis/wens Wens/ 

aandachtspunt/ 

meekoppelkans 

Groep 1    

Luc van Tiggelen Gemeente Ameland Zorg ervoor dat goed naar het onderhoud van de kabels wordt gekeken, het liefst met een looptijd van 50 jaar. Er liggen veel oudere 

kabels in het gebied. Deze kabels vragen nu om veel onderhoud. Liander kan hier meer over vertellen. 

aandachtspunt 

Johan Krol De Natuurwerkgroep 

Ameland en Stichting 

Duinbehoud 

Ten oosten van Engelmanplaat langs de geul heeft de voorkeur voor het kabeltracé. De nieuwe lijn die op de kaart is getekend (kabel door 

de zeehondengebieden ten oosten van Ameland) is net zo goed als de kabels ten oosten van Engelmanplaat langs de geul.  

wens 

Geert Jan Smits Natuurmonumenten - Zoek de dynamische gebieden op die minder langdurige impact hebben op de natuur en volg de geulen voor het kabeltracé. 

- Optimaliseer het tracé naar de Eemshaven en de bestaande routes die de geul volgen. 

wens 

Luc van Tiggelen Gemeente Ameland Ameland is in overleg met NAM om een windmolen op hun station te zetten, is dit een meekoppelkans?  meekoppelkans 

Johan Krol /  

Geert Jan Smits 

Natuurmonumenten Bij voorkeur met het tracé buiten de eilanden blijven. wens 

Johan Krol De Natuurwerkgroep 

Ameland en Stichting 

Duinbehoud 

Bij voorkeur geen kabel over Ameland. wens 

Johan Krol De Natuurwerkgroep 

Ameland en Stichting 

Duinbehoud 

Trek de kabels tussen Ameland en het Rif (door het zeehondengebied), blijf zoveel mogelijk de geul volgen. wens 

 De Natuurwerkgroep 

Ameland en Stichting 

Duinbehoud 

Er komt een hoogspanningskabel van Liander van Ameland naar het NAM-platform in de Waddenzee ten oosten van Ameland. aandachtspunt 

 De Natuurwerkgroep 

Ameland en Stichting 

Duinbehoud 

Ga niet door de kwelder met het kabeltracé. Alle activiteiten blijven hier lang zichtbaar, dus ontwijk dit gebied. Als je moet boren, moet de 

boor 3x naar boven op de kwelder, dit is niet wenselijk. Als je 6 km kunt boren, kun je onder het eiland door boren.  

wens 

  



 

 

Naam  Organisatie  Eis/wens Wens/ 

aandachtspunt/ 

meekoppelkans 

Luc / Johan / 

Geert Jan 

Gemeente Ameland / 

Natuurmonumenten / 

De Natuurwerkgroep 

Ameland en Stichting 

Duinbehoud 

Boven Ternaard is een NAM-locatie beschikbaar, deze is mogelijk inzetbaar voor een transformatorstation of kabeltracé. meekoppelkans 

Geert Jan Natuurmonumenten In het heeft potentiële toekomstige Natura 2000-gebied Borkumse Stenen is bodemonderzoek uitgevoerd . aandachtspunt 

Florian Landstra Visserbond Als we de coördinaten weten waar de kabels komen te liggen delen we deze met de Vissersbond. De Vissersbond kan weinig zeggen 

totdat zij precies weten waar de kabels komen te liggen. 

aandachtspunt 

Groep 2    

Anton Baarda  Gemeente 

Schiermonnikoog 

Geen tussenstation op het eiland. Op het eiland is naar verwachting weerstand tegen het tussenstation. Het bestuur neemt hierover een 

besluit, maar de bevolking wil dit niet in verband met zichthinder. Men wil vrij zicht hebben. Bij gelijkstroom is een tussenstation niet 

nodig, voor de bevolking dan geen optie. Breng de maatschappelijke negatieve effecten in kaart. 

wens 

Anton Baarda  Gemeente 

Schiermonnikoog 

Zorgt dat vrij zicht behouden. Een zichtbaar tussenstation is voor de gemeente onwenselijk. wens 

Anton Baarda  Gemeente 

Schiermonnikoog 

Er is onbekendheid wat er gaat gebeuren en hoe daarmee om te gaan. Het is niet zomaar acceptabel om een stuk natuur weg te halen. 

Wat betekent het als er een kabel onder natuur door gaat? 

Sleuf graven werkt niet, is boren mogelijk? Welk effect heeft dit?  

aandachtspunt 

Anton Baarda  Gemeente 

Schiermonnikoog 

Zandwingebieden: onderzoek of je langs of onder het zandwingebied door kunt.  aandachtspunt 

Henk van Oers  Stichting La Mer Vermijden van vergunde en zoekgebieden van zandwingebieden. Onderzoek bij het rechtse zandwingebied of onderdoor een optie is. aandachtspunt 

Peter Lieverdink  Waterschap Plan een gesprek over 1 jaar om de vergunningen voor het kruisen van de waterkering te bespreken. De dijkversterking Koehool-

Lauwersmeer loopt; vroegtijdig elkaar opzoeken, met elkaar in overleg, mooi om samen wat te doen. Bestuurlijk overleg, ook waterschap 

aanwezig (12 juni en vlak voor concept NRD). 

aandachtspunt 

Hein Grevers  LNV RWS Voormalig artikel 20 gebied; aanwezigheid zeehonden. aandachtspunt 

Groep 3    

Gerard Kleinsmit Gemeente Het 

Hogeland 

HWBP biedt voor komende 10 jaar bescherming, daarna mogelijk verdere zeespiegelstijging. aandachtspunt 

Gerard Kleinsmit Gemeente Het 

Hogeland 

Het Westgat is gebaggerd; nu vindt een studie naar de effecten van baggeren plaats. Half jaar tijd; op sommige plekken een halve meter 

aanzanding. 

aandachtspunt 

Wino Snip TenneT Door het Westgat zitten we de scheepvaart in de weg bij installatie, er zijn geen omwegen. aandachtspunt 



 

 

Naam  Organisatie  Eis/wens Wens/ 

aandachtspunt/ 

meekoppelkans 

Gerard Kleinsmit 

Wino Snip 

Gemeente Het 

Hogeland / TenneT 

Westgat: 1.200 m breedte voor kabels niet altijd aanwezig. aandachtspunt 

Wino Snip  TenneT Over het Rif; hier is het ondiep, makkelijk installeren. aandachtspunt 

Gerard Kleinsmit Gemeente Het 

Hogeland 

Win-win: baggeren van het Westgat. aandachtspunt 

Sophie Jongeneel Provincie Groningen Visserijbelangen meenemen; nu nog geen data/belemmeringen op kaart. aandachtspunt 

Gerard Kleinsmit Gemeente Het 

Hogeland 

Tijdelijke verstoring door bodemberoering tijdens installatie. aandachtspunt 

Gerard Kleinsmit Gemeente Het 

Hogeland 

Hergebruik sediment zandbaggerwerk (zoals bij West-Eems). aandachtspunt 

Gerard Kleinsmit Gemeente Het 

Hogeland 

Over het eiland: waddendijk, duinen, natuur, veel belangen. aandachtspunt 

Anne Melchers MinEZK Over het eiland is het qua natuur wenselijk om te boren, kan je dit doen in één boring? Je wilt niet halverwege omhoog komen voor de 

tweede boring.  

aandachtspunt 

Gerard Kleinsmit Gemeente Het 

Hogeland 

Op het eiland; ingraven. Op zee; in zicht. aandachtspunt 

Sophie Jongeneel Provincie Groningen Is er een meekoppelkans bij het bestaande boorplatform, elektrificeren bestaande platform. meekoppelkans 

Anne Melchers MinEZK Hoe belangrijk is zichtbaarheid op zee? aandachtspunt 

Groep 4     

  Plaatje (presentatie Ewald, techniek op zee) van gegraven geul niet zo aan de bewoners presenteren. Aandachtspunt 

  In kaart brengen wat de voor- en nadelen zijn van op land graven. Wens 

  Oesterbanken/mosselbanken toevoegen op de kaart. Beide tracés doorkruisen mossel- en oesterbanken. Wageningen Research weet waar 

deze liggen. 

Aandachtspunt 

  Let op zwarte zee eend, die mag je daar niet verstoren (Zuid-Europa)) Aandachtspunt 

  Wetterskip, verkenning dijkversterking Koehool-Lauwersmeer, kruisen we, ongeacht alternatief. Meekoppelkans 

Anco RWS NN Afstemmen effect van kabeltracé met gaswinning met NAM. Aandachtspunt 

Cees van Roon watersportbond Let op voor explosieven (hele oude) op locatie ten zuiden van ‘t Rif. 10-11 meter zand erop. Aandachtspunt 



 

 

Naam  Organisatie  Eis/wens Wens/ 

aandachtspunt/ 

meekoppelkans 

  Geul, variant benut geul lagen ’t Rif, maar geul beweegt extreem. wens 

  Alternatief over Ameland, de ‘oude dam’ ligt ten westen van bestaande leiding tussen Ameland en vasteland. 70 % restanten, bij twee 

geulen doorsteek (1870). 

aandachtspunt 

Evert Jan 

Lammerts, Chris 

de Vries 

Staatsbosbeheer Over het eiland; let op: plaatje open ontgraving schrikt af, maar voor Staatsbosbeheer kan het weleens positief zijn omdat zij in 

bosgebieden ook open stroken willen hebben (brandpreventie). 

aandachtspunt 

  Beide alternatieven doorkruisen mossel- en oesterbanken.  aandachtspunt 

  Vissersbond: Wageningen Marine Research kan informatie geven over de locatie van de Spisula (schelp) en de zwarte zee-eend, dit zijn 

beschermde Rode lijst-soorten. LNV moet hier een vergunning voor afgeven. 

aandachtspunt 

Peter Lieverdink Wetterskip Dijkversterking verkenning Koehool-Lauwersmeer wellicht een meekoppelkans, want beide tracés kruisen het project. meekoppelkans 

  Let op: scheepswrak cirkel kruisen, mogelijk verplaatsing vaargeultje op de Waddenzee. aandachtspunt 

  NAM gaswinning monitoring programma > afstemmen m.b.t. wie effect veroorzaakt, schuldvraag! aandachtspunt 

 

VIERVERLATEN  

 

Naam  Organisatie  Eis/wens Wens/ 

aandachtspunt/ 

meekoppelkans 

Groep 1    

Johan Krol / Geert 

Jan Smits 

De Natuurwerkgroep 

Ameland en Stichting 

Duinbehoud / 

Natuurmonumenten 

Tracés over Schiermonnikoog zijn niet wenselijk. wens 

Johan Krol / Geert 

Jan Smits 

De Natuurwerkgroep 

Ameland en Stichting 

Duinbehoud / 

Natuurmonumenten 

Ten zuiden van Schiermonnikoog is er een put, let hier op. Als je onder Schiermonnikoog kunt boren zou dit een mogelijke optie zijn, 

maar liever niet. 

aandachtspunt 

Geert Jan Smit Natuurmonumenten Ten zuidoosten van Schiermonnikoog is een Hoogwatervluchtplaats (HVP). Uitzoeken wat de impact van een boring op dit gebied is.  aandachtspunt 

Geert Jan Smit Natuurmonumenten Uitzoeken of er echt geen ruimte is voor meer kabels in de huidige vaargeul naar Eemshaven toe. aandachtspunt 



 

 

Naam  Organisatie  Eis/wens Wens/ 

aandachtspunt/ 

meekoppelkans 

Geert Jan Smit Natuurmonumenten Blijf buiten het Natura 2000-referentiegebied! Hier zijn geen menselijke storingen toegelaten. aandachtspunt 

Geert Jan Smits / 

Roel Bems  

Natuurmonumenten / 

Windpark Gemini 

Maak geen mof in de Waddenzee. wens 

Geert Jan Smits Natuurmonumenten Middag-Humsterland is een nationaal landschap, trek het tracé hier niet doorheen. Er langs gaan of blijf hier weg, niet op de huidige plek.  wens 

Geert Jan Smits Natuurmonumenten Zoek informatie over het potentiële toekomstige Natura 2000-gebied de Borkumse Stenen op, want dit gebied is kleiner dan wat nu op de 

kaart staat aangegeven. 

aandachtspunt  

Groep 2    

  Let op de kwelders bij Schiermonnikoog in de Waddenzee. aandachtspunt 

  Leg het tracé niet door zandwinzoekgebieden. Met omleggen niet meer meerwaarde dan het VANOZ-tracé. wens 

Olaf MinEZK Leg de kabels in de geulen. Vermijd de H110-gebieden, elke verstoring is significant. wens 

  Blijf buiten het seizoenen van de zeehonden. wens 

  Defensiegebied: nagaan wat de status van is van het kogelgebied. aandachtspunt 

Anco van den 

Heuvel 

RWS NN Vermijd het verdragsgebied DSL-NL. aandachtspunt 

Tineke Veenbaas RWS ZD Onderzoek morfologie toekomst waddengebied 40-50 jaar. aandachtspunt 

Hein Grevers  LNV Borkumse Stenen; een deel zal beschermd worden. Convenant deel altijd beschermd, maar nog niet bekend onder welke richtlijnen 

(TenneT meenemen), Natura 2000 of andere richtlijnen, tegen de zomer duidelijkheid. 

aandachtspunt 

Anton Baarda  Gemeente 

Schiermonnikoog 

Zicht vrijhouden, over natuurgebied. Boringen afhankelijk van effecten, wel mogelijk. wens 

  Op het zuiden van Schiermonnikoog zijn er veel kwelders. Vermijd deze gebieden. Leg de kabels in de geulen. wens 

Groep 3    

Gerard Kleinsmit / 

Sophie Jongeneel 

Gemeente Het 

Hogeland / Provincie 

Groningen 

Route over Schiermonnikoog: mogelijkheid tot groene energie op het eiland. Is het mogelijk om daarvan af te takken? meekoppelkans 

Anne Melchers  MinEZK Meekoppelkans: kan er een kabel van Alliander mee door de corridor? meekoppelkans 

  



 

 

Naam  Organisatie  Eis/wens Wens/ 

aandachtspunt/ 

meekoppelkans 

Gerard Kleinsmit Gemeente Het 

Hogeland 

Alternatieve routes: 

- niet per se zeehondengebieden vermijden; 

- ondiep, bestaande installatietechniek. 

aandachtspunt 

Gerard Kleinsmit Gemeente Het 

Hogeland 

Mag je door de kwelders? Primaire zeekering, volgens waterschap? aandachtspunt 

Sophie Jongeneel Provincie Groningen Verzilting bij de aanleg van een kabel binnendijks is een aandachtspunt. De effecten hiervan dient in het MER onderzocht te worden.  aandachtspunt 

-  Zoek de status van mogelijke procedures voor de Borkumse Stenen op.  aandachtspunt 

Sophie Jongeneel Provincie Groningen Archeologische punten op zee toevoegen aan belemmeringenkaart. aandachtspunt 

Groep 4     

  Schiermonnikoog; Natuurmonumenten is hier deels pachter. aandachtspunt 

  Let op bodemberoerende visserij tijdens de aanleg. aandachtspunt 

  Concessie Oranje-Nassau, aansluiten op NGT. Locatie opzoeken. aandachtspunt 

  Geul, Zuidoost Lauwers, monitoringsgebied bodemleven, niet beroeren. In verband met meest oostelijk liggende alternatief nagaan bij de 

waddenunit: onderdeel van LNV waar dit monitoringsgebied precies ligt. De contactgegevens: Geert Hogenduijn (g.t. 

hogenduijn@minez.nl). 

aandachtspunt 

  WNF: er vindt een pilot plaats met oesterbanken in de Borkumse Stenen. aandachtspunt 

  Bij Huibertgat ligt een verspreidingsgebied voor baggerspecie. aandachtspunt 

Anco van den 

Heuvel 

RWS NN 

 

Loos stuk pijp bij de ingang van het Huibertgat. Contact met NGT.  aandachtspunt 

Cees van Roon Watersportverbond Let op kruising van vaarwateren die een doorgaande route zijn naar de Duitse wadden.  aandachtspunt 

  Werelderfgoed, let op vrij horizon i.v.m. tussencompensatie. Conform Barro mag in de Waddenzee in principe niet gebouwd worden.  aandachtspunt 

  Noordpolderzijl, geen aanlanding door geul aangeraden. De geul wordt regelmatig onderhouden + in de omgeving, een spoelmeer 

realiseren (in onderzoek). 

aandachtspunt 

 

  



 

 

EEMSHAVEN  
 

Naam  Organisatie  Eis/wens Wens/ 

aandachtspunt/ 

meekoppelkans 

Groep 1    

Geert Jan Smits / 

Johan Krol 

Natuurmonumenten  Houd rekening met de bewoners die langs het tracé naar Eemshaven wonen. wens 

Geert Jan Smits  Natuurmonumenten  Blijf buiten het zeegras en de mosselbanken, deze zijn zeldzaam. Ontwijk oesterbanken en mosselbanken. wens 

Roel Berns Windpark Gemini Als de ligging van de kabel leidt tot belemmeringen voor het onderhoud van Gemini, moet dat van tevoren met Gemini besproken 

worden. 

wens 

Geert Jan Smits Natuurmonumenten Onderzoek of het echt niet mogelijk is om door de vaargeul naar Eemshaven te gaan. Vanwege de Duitse wetgeving is er mogelijk geen 

vergunning hiervoor. 

wens 

Roel Berns Windpark Gemini - blijf ver genoeg buiten de kabel van Gemini of een proximityberekening uitvoeren; 

- geen kruising van de kabels van windpark Gemini; 

- geen hinder voor windpark Gemini tijdens de installatie van de kabels. 

wens  

Geert Jan Smits Natuurmonumenten Een tracé door het Natura 2000-referentiegebied is uitgesloten, omdat hier de bodem niet beroert mag worden. aandachtspunt 

Geert Jan Smits Natuurmonumenten Zoek de grens van referentiegebied en onderzoek of er nog ruimte is tussen deze en de Gemini-kabel - leg het tracé hier.  wens 

Geert Jan Smits / 

Johan Krol 

Natuurmonumenten/ 

De Natuurwerkgroep 

Ameland en Stichting 

Duinbehoud 

Trek de kabel zoveel mogelijk door de geulen. wens  

actie  Basismonitoring Noordzee; onderzoeksprogramma van Rijksuniversiteit Groningen, Witteveen+Bos is op de hoogte van het advies om de 

Waddenacademie te betrekken bij het project. 

aandachtspunt  

Groep 2    

Tineke Veenbaas RWS ZD  Trek het tracé om de ankergebieden heen en vermijd vergunde (en zoveel nog te vergunningen) zandwinninggebieden. wens 

Tineke Veenbaas RWS ZD Houd rekening met een nieuwe scheepsvaartroute (bij Huibertgat), 10 jaar. aandachtspunt 

Theun Miedema  Nationaal Park 

Schiermonnikoog 

Trek de kabel zo snel mogelijk aan land en houdt het tracé door de Waddenzee zo kort mogelijk (vanuit Werelderfgoed status). wens 

Anton Baarda Gemeente 

Schiermonnikoog 

Gebruik een leidinggoot waar alle leidingen samenkomen. wens 



 

 

Naam  Organisatie  Eis/wens Wens/ 

aandachtspunt/ 

meekoppelkans 

Theun Miedema Nationaal Park 

Schiermonnikoog 

Rond Rottum geldt artikel 20 gebied (afgesloten delen van Waddenzee); hoe groot is de grens van het gebied? aandachtspunt 

Anton Baarda / 

Theun Miedema 

Gemeente 

Schiermonnikoog / 

Nationaal Park 

Schiermonnikoog 

Vaargeul vanuit Lauwersoog - natuurlijke stroming en havens volgen, natuurlijke toegangen tot het land gebruiken: 

- vaargeul naar Holwerd; 

- vaargeul Lauwersoog. 

aandachtspunt 

Groep 3    

Sophie Jongeneel  Provincie Groningen ADC-toets: 

1 complexiteit: 

· effecten van tracés? 

· potentieel significante effecten en hoe beoordeel je die? 

2 alternatieven in beeld: 

· significante effecten zijn in beeld; 

· hoe ga je die wegen? 

aandachtspunt 

Gerard Kleinsmit Gemeente Het 

Hogeland 

Is er wel ruimte op zee voor een compensatiestation bij de oostelijke tracés? Drukbevaren gebied. wens 

Wino Snip TenneT Als je het gedragsgebied vermijdt, doe je net alsof het van Duitsland is. aandachtspunt 

Wino Snip TenneT Ten oosten van Cobra willen de Duitsers geen kabel in vaargeul. aandachtspunt 

Sophie Jongeneel Provincie Groningen Traceren door Natura 2000: 

- zo kort mogelijk 

- diagonaal; 

- langs de rand offshore. 

wens 

-  Gemini volgen, kan leiden tot dezelfde problemen bij installatie. Wees hiervan bewust.   

Anton Baarda, 

Theun Miedema 

Gemeente 

Schiermonnikoog / 

Nationaal Park 

Schiermonnikoog 

1 kort door Waddenzee, lang binnendijks; 

2 lang door Waddenzee, kort binnendijks. 

 

Alternatief:  

- buitendijks afslaan richting Eems; 

- 200 m van de dijk; 

- wel door kwelders (mag dat?); 

- kruising NGT-leiding. 

wens 

  



 

 

Naam  Organisatie  Eis/wens Wens/ 

aandachtspunt/ 

meekoppelkans 

Groep 4     

Anco van den 

Heuvel 

RWS NN Maak een tracé net buiten de kwelders boven Groningen. Het is een rustig waddengebied daar. Het tracé over land trekken is onhandig + 

kwelder + dijk. Blijft buiten kwelderpalen. 

aandachtspunt 

Anco van den 

Heuvel 

RWS NN Elke 300 m is van een andere grondeigenaar in Groningen. aandachtspunt 

Anco van den 

Heuvel 

RWS NN Vermijd de kweldergebieden.  aandachtspunt 

Anco van den 

Heuvel 

RWS NN Let op dat voorkeursalternatief: 

- vergunbaar is; 

- kruisen vaarweg; 

- ADC-toets heeft al onze aandacht. 

aandachtspunt 

  Gezien complexiteit van het gebied is een niveau dieper onderzoek dan normaliter voor NRD-fase hier misschien nodig. aandachtspunt 

Anco van den 

Heuvel 

RWS NN Leg het tracé net buiten de kwelderwerken (kwelderpalen) langs nieuw alternatief naar Eemshaven. MES uit 2011 daar staat dit alternatief 

in. 

- land = onhandig; 

- dijk + kwelder = onhandig (+ voorkeur voor rustig gebied); 

- heel veel eigenaren zijn verenigd, vlak aan land. 

wens 

Anco van den 

Heuvel 

RWS NN ADC-discussie: eiland kruising aan de zuidkant = middelhoge kwelder, is significant effect waarschijnlijk (doelsoorten). Meer detailniveau 

nodig voor NRD.  

aandachtspunt 

Anco van den 

Heuvel 

RWS NN Huibertgat: 

- morfologische grote verandering; 

- nautisch druk; 

- kabels en leidingen druk. 

aandachtspunt 

-  Rekening houden met instandhoudingstype grijze(kalkrijke duinen. aandachtspunt 

 


