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Woord vooraf 
 
Van vrijdag 23 juni 2017 tot en met donderdag 3 augustus 2017 lagen de ontwerpbesluiten ter inzage 
voor ‘380 KV-HOOGSPANNINGSVERBINDING NOORD-WEST NEDERLAND ’. Een ieder kon naar 
aanleiding van de ontwerpbesluiten een zienswijze inbrengen. 
 
Wat gaat er gebeuren? 
TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, heeft het initiatief genomen om de 
huidige 220 kV-verbinding te vervangen door een 380kV-hoogspanningsverbinding tussen station 
Eemshaven-Oudeschip en station Vierverlaten. De verbinding is nodig omdat het huidige net in de 
regio Eemshaven niet voldoende afvoercapaciteit heeft naar de landelijke ring. Dit leidt tot 
beperkingen bij het transport van elektriciteit, bij normaal bedrijf en tijdens onderhoud. Om het 
knelpunt te verlichten heeft TenneT inmiddels extra afvoercapaciteit vanaf station Eemshaven- 
Oudeschip met een tijdelijk extra circuit gerealiseerd naar station Robbenplaat te Eemshaven, maar 
dit biedt geen oplossing voor het onderhoudsknelpunt. 
 
Wat zijn de volgende stappen? 
Om dit project mogelijk te maken wordt een rijksinpassingsplan vastgesteld door de ministers van 
Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast is een 27-tal overige besluiten nodig. 
Deze besluiten worden gelijktijdig met dezelfde procedure (rijkscoördinatieregeling), voorbereid, 
onder coördinatie van de minister van Economische Zaken. 
 
Het gaat in deze fase om de volgende overige besluiten: 15 omgevingsvergunningen voor de aanleg 
van de hoogspanningsverbinding en het station, vergunningen en ontheffingen voor het kruisen en 
werkzaamheden nabij wegen, waterwegen en spoorwegen, vergunning Wet beheer  
Rijkswaterstaatswerken en Waterwetvergunningen. 
 
Voor het ontwerp-inpassingsplan is een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de gevolgen voor 
het milieu in beeld te brengen.  
 
Informatieavonden 
Er zijn 2 inloopavonden georganiseerd, waar medewerkers van de verschillende betrokken 
overheden en van TenneT aanwezig waren om vragen te beantwoorden. De inloopavonden vonden 
plaats op 4 juli 2017 van 19.00 uur tot 21.00 uur in Best Western Hotel Aduard, Friesestraatweg 13 in 
Aduard en op 5 juli van 19.00 uur tot 21.00 uur in Trefcentrum Bedum, Prof. Mekelstraat 1-5 in 
Bedum. Men kon hier formeel een zienswijze geven op de ontwerpbesluiten. 
 
Zienswijzen 
Op de ontwerpbesluiten zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 33 zienswijzen binnengekomen 
(waarvan 33 uniek). De zienswijzen zijn integraal opgenomen in deze bundel. U kunt deze 
inspraakbundel downloaden van www.bureau-energieprojecten.nl.  
 
Registratie en verwerking  
De ontvangen zienswijzen zijn geregistreerd. Aan de indieners is een ontvangstbevestiging gezonden 
met daarin een registratienummer. Met de opzoektabel op pagina 5 kan bij het ontvangen 
registratienummer het bijbehorende zienswijzenummer worden opgezocht.  
 
Verdere procedure  
Bij de besluiten wordt aangegeven of en hoe met de zienswijzen en reacties rekening is gehouden. 
Het moment waarop de terinzagelegging plaatsvindt wordt te zijner tijd aangekondigd in onder 
andere lokale huis-aan-huis bladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. Een belanghebbende die 
op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad vanState. 
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Wat gaat er gebeuren?
TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, heeft het initiatief genomen om de 
huidige 220 kV-verbinding te vervangen door een 380kV-hoogspanningsverbinding tussen station 
Eemshaven-Oudeschip en station Vierverlaten. De verbinding is nodig omdat het huidige net in  
de regio Eemshaven niet voldoende afvoercapaciteit heeft naar de landelijke ring. Dit leidt tot  
beperkingen bij het transport van elektriciteit, bij normaal bedrijf en tijdens onderhoud. Om het 
knelpunt te verlichten heeft TenneT inmiddels extra afvoercapaciteit vanaf station Eemshaven-
Oudeschip met een tijdelijk extra circuit gerealiseerd naar station Robbenplaat te Eemshaven, 
maar dit biedt geen oplossing voor het onderhoudsknelpunt.

Wat zijn de volgende stappen?
Om dit project mogelijk te maken wordt een rijksinpassingsplan vastgesteld door de ministers van 
Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast is een 27-tal overige besluiten nodig. 
Deze besluiten worden gelijktijdig met dezelfde procedure (rijkscoördinatieregeling), voorbereid, 
onder coördinatie van de minister van Economische Zaken. 

Het gaat in deze fase om de volgende overige besluiten: 15 omgevingsvergunningen voor de aanleg 
van de hoogspanningsverbinding en het station, vergunningen en ontheffingen voor het kruisen 
en werkzaamheden nabij wegen, waterwegen en spoorwegen, vergunning Wet beheer Rijkswater-
staatswerken en Waterwetvergunningen. 

Voor het ontwerp-inpassingsplan is een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de gevolgen voor 
het milieu in beeld te brengen. U kunt nu reageren op het ontwerp-inpassingsplan, alle ontwerp-
besluiten en de onderliggende stukken, waaronder het MER.

Waar kunt u de stukken inzien? 
U kunt van vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017 het ontwerp-inpassingsplan,  
de overige ontwerpbesluiten van deze fase, het MER en de andere onderliggende stukken inzien  
op www.bureau-energieprojecten.nl en op papier tijdens reguliere openingstijden op de volgende 
locaties:
1. Gemeente Winsum, Hoofdstraat W 70, Winsum, T (0595) 44 77 77.
2. Gemeente Loppersum, Molenweg 12, Loppersum, T (0596) 54 82 00.

Informatiemarkten 
De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu organiseren twee inloop-
avonden. U bent van harte welkom om daar vragen te stellen en informatie te krijgen over het  
project en de procedure. Deze inloopavonden worden gehouden op:

-  dinsdag 4 juli van 19.00 uur tot 21.00 in Best Western Hotel Aduard, Friesestraatweg 13 in Aduard;
-  woensdag 5 juli van 19.00 uur tot 21.00 in Trefcentrum Bedum, Prof. Mekelstraat 1-5 in Bedum.
U hoeft zich niet van tevoren aan te melden.

Van 19.00 uur tot 21.00 uur is de zaal open en heeft u de mogelijkheid om de informatiemarkt  
te bezoeken en vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de overheid en TenneT.  
U kunt vrij in- en uitlopen en op ieder moment met de diverse medewerkers spreken.  
Ook kunt u tijdens de inloopavond uw zienswijze mondeling geven. Er is een notulist aanwezig  
om uw zienswijze op te schrijven.

U kunt uw mening geven
In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerp-inpassingsplan, de overige  
ontwerpbesluiten, het MER en de andere onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan:
- Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten en het MER?
- Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
- Wat is uw mening over de landschappelijke maatregelen zoals voorgesteld?
- Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?

We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerp-
besluiten, het MER of de onderliggende stukken u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met  
argumenten.

Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een 
zienswijze heeft ingebracht, later tegen dat besluit beroep kan instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State.  

Hoe kunt u reageren? 
U kunt van vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017 reageren. Wij ontvangen uw  
zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl onder het kopje 
Noord-West 380 kV. U kunt niet reageren via e-mail.

Per post kan ook: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Noord-West 380 kV, Postbus 248,  
2250 AE  Voorschoten. Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling genomen worden als u  
ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens de inloopavonden of via Bureau Energie-
projecten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, bereikbaar via telefoonnummer (070) 379 89 79.

Wat gebeurt hierna?
Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en reacties. Zo snel mogelijk na afloop van de  
inspraaktermijn kunt u deze downloaden via www.bureau-energieprojecten.nl. De zienswijzen en 
reacties worden betrokken bij de definitieve besluiten. In een Nota van Antwoord wordt opgenomen 
of en zo ja, op welke wijze de zienswijzen en reacties in de definitieve besluiten zijn verwerkt. 

De besluiten worden ter inzage gelegd. Hierop staat beroep open. Hoe en wanneer u beroep  
kunt aantekenen wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-
huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. Zoals aangegeven kan dit alleen indien u  
een zienswijze heeft ingediend.

Meer informatie 
Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl en  
www.eemshaven-vierverlaten380kv.nl. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen?  
Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten: (070) 379 89 79.

Kennisgeving aanleg 380 kV-hoogspanningsverbinding 
Noord-West Nederland 
Van vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage voor de aanleg van de 380 kV-hoogspannings-
verbinding van station Eemshaven Oudeschip naar station Vierverlaten. Iedereen kan reageren op de ontwerpbesluiten met een zienswijze.
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Opzoektabel mondelinge, schriftelijke en digitale zienswijzen 

In onderstaande tabel kunt u met het registratienummer het nummer van de zienswijze opzoeken. De 
zienswijzen zijn vanaf pagina 7 opgenomen. 

Zienswijzen op ontwerpbesluiten ‘380 KV-HOOGSPANNINGSVERBINDING NOORD-WEST NEDERLAND’ 

Registratienummer Zienswijzenummer Reactienummer 
a7a-OB-0001 0001  
a7a-OB-0002 0002  
a7a-OB-0003 0003  
a7a-OB-0004 0004  
a7a-OB-0005 0005  
a7a-OB-0006 0006  
a7a-OB-0007 0007  
a7a-OB-0008 0008  
a7a-OB-0009 0009  
a7a-OB-0010 0010  
a7a-OB-0011 0011  
a7a-OB-0012 0012  
a7a-OB-0013 0013  
a7a-OB-0014 0014  
a7a-OB-0015 0015  
a7a-OB-0016 0016  
a7a-OB-0017 0017  
a7a-OB-0018 0018  
a7a-OB-0019 0019  
a7a-OB-0020 0020  
a7a-OB-0021 0021  
a7a-OB-0022 0022  
a7a-OB-0023 0023  
a7a-OB-0024 0024  
a7a-OB-0025 0025  
a7a-OB-0026 0026  
a7a-OB-0027 0027  
a7a-OB-0028 0028  
a7a-OB-0029 0029  
a7a-OB-0030 0030  
a7a-OB-0031 0031  
a7a-OB-0032 0032  
a7a-OB-0033 0033  
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Alfabetisch overzicht organisaties en zienswijzen 

Zienswijzen van organisaties op ontwerpbesluiten ‘380 KV-HOOGSPANNINGSVERBINDING NOORD-WEST 
NEDERLAND’ 

Zienswijzenummer Organisatie 
0014 Benthem Gratama Advocaten, ZWOLLE, namens particulier 
0021 Benthem Gratama Advocaten, ZWOLLE, namens particulier 
0015 Benthem Gratama Advocaten, ZWOLLE, namens particulier 
0022 Benthem Gratama Advocaten, ZWOLLE, namens particulier 
0018 Collectief Groningen West, ADUARD 
0027 Driehoek Advocaten, ZWOLLE, namens Maatschap, OUDESCHIP 
0006 Groningen Seaports, DELFZIJL 
0030 Interfarms Achterhof Makelaardij, ZUIDHORN, namens particulier 
0031 Interfarms Achterhof Makelaardij, ZUIDHORN, namens particulier 
0032 Interfarms Achterhof Makelaardij, ZUIDHORN, namens particulier 
0033 Interfarms Achterhof Makelaardij, ZUIDHORN, namens particulier 
0016 Juridisch Adviesbureau Noordhuis, HORNHUIZEN, namens Melkveebedrijf, BEDUM 
0020 Korenaar Advies, WINSUM GN, namens Melk- en Pluimveebedrijf, STEDUM 
0026 LTO Noord, DRACHTEN 
0024 Natuur en Milieufederatie Groningen, GRONINGEN, mede namens (het bestuur van) 

Natuur en Milieufederatie Groningen; Het Groninger Landschap; Stichting Oude 
Groninger Kerken; Natuurmonumenten; Wierde en Dijk; Molenstichting Winsum; 
Avifauna Groningen; Vereniging Groninger Dorpen; Vereniging voor Dorpsbelangen 
Sauwerd en Wetsinge; Werkgroep 380 kV Westeremden; Bond Heemschut; 
Heemschut Groningen; Vereniging duurzame landbouw Stad en Ommeland; 
Vereniging Collectief Groningen West; Landschapsbeheer Groningen; Orando, 
Westeremden; V.O.F. Klein Wetsinge en 40 particulieren 

0025 Werkgroep 380 kV Sauwerd-Wetsinge, SAUWERD, mede namens 2 particulieren 
0013 Werkgroepen Sauwerd/Wetsinge en Westerdijkshorn, BEDUM, mede namens 5 

particulieren 
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Zienswijzen 0001 tot en met 0033 

7 van 462



Verzonden: Vrijdag 23 juni 2017 12:52 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Noord-West 380 kV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  

Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer: 
E-mailadres:  
Als: Particulier 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
geen idee 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
ja, de belangen van bijna 600.000 Groningers en vele toeristen die genieten van het Middag 
Humsterland. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Mijn belang is dat ik geniet van de unieke waarden van het Middag-Humsterland. Een 
nieuwe hoogspanningsverbinding zorgt ervoor dat deze waarden verstoord worden. Hierdoor 
wordt ik direct geraakt in mijn belang en de waarde die ik hecht aan dit mooie landschap. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Gezien de afbreuk die het Rijk de afgelopen decennia heeft gedaan aan de provincie 
Groningen, waarbij de provincie als wingewest is gebruikt en er op allerlei mogelijke 
manieren, zonder enige vorm van compensatie, grondstoffen zijn onttrokken waarbij 
ernstige schade is toegedaan aan het landschap en zijn inwoners, is het meer dan op zijn 
plaats dat juist het unieke Middag-Humsterland gespaard blijft! Een ondergrondse leiding is 
hier op zijn plaats. Het kostenaspect kan en mag hier geen reden zijn om dit te weigeren 
gezien de miljoenen die het Rijk al decennia lang verdient in dit wingewest waar we als 
bewoners niets van terugzien. 

Reactie 

0001 
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Verzonden: Dinsdag 27 juni 2017 12:10 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Noord-West 380 kV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
Nee 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Nee 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
ja, wij wonen op dit moment onder de huidige hoogspanningskabel. wij zijn blij met de bouw 
van de nieuwe 380V hoogspanningskabel 
en erg blij met het verwijderen van de huidige Hoogspanningskabel naast onze woning 

Reactie 

0002 
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Spijk, 2 juli 2017 

Onderwerp: Zienswijze 

0 4 JUL 2017 
Geachte heer/mevrouw, 

Heb grote bezwaren tegen bovengrondse hoogspanningsverbinding Eemshaven -
Vierverlaten. 

1. Aantasting landschap, zoals boerderij Lindenhorst, vanwege zijn 
cultuurhistorische waarde in het landschap een rijksmonument, wordt op 
minimale afstand gepasseerd, waardoor totale vernietiging van aanzicht en 
woongenot. 

2. Doorsnijding met masten en draden van percelen puike landbouwgrond op het 
Hoogeland (de gouden rand van Nederland) maakt intensieve precisie 
akkerbouw (GPS-bewerking, berekening, drones, gewaskaarten, etc) heel 
moeilijk zo niet onmogelijk. 

3. Oplossing: onder de grond 
Of vooruitstrevend milieubewust 
Groene stroom -> waterstof-> ondergronds transport 

Met vriendelijke groet, 

0003 
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Verzonden: Donderdag 6 juli 2017 10: 33 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Noord-West 380 kV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  

Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens: Particulier 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
Gezien de omvang van het dossier is het voor een leek, volgens de zienswijzegevers 
moeilijk, zo niet onmogelijk, te beoordelen of er onjuistheden zijn. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Zienswijzegevers menen dat met de kennis van nu, de kennis over het gevaar van 
magnetische straling, nog niet voldoende bekend is en daarom het gevaar niet kan worden 
uitgesloten. 

Voorts zijn zienswijzegevers mening dat hun vrije uitzicht in de richting van Zijldijk en 't 
Zand door het voorgestelde tracé ernstig wordt verstoord. Men ziet straks acht palen en de 
lijnen van dichtbij waar zienswijzegevers recht tegenaan kijken. 

Op de derde plaats vrezen zienswijzegevers ernstige waardevermindering van hun woning 
mede door de samenloop van het windpark en de hoogspanningsverbinding. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Zienswijzegevers sluiten zich aan bij het voorstel van de landbouwers in de directe 
omgeving om de verbinding ondergronds aan te leggen tot het transformatorstation 
Vierverlaten, dat de oplossing tevens goedkoper is dan bovengrondse aanleg. 

Reactie 

0004 
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Bedum, 9 juli 2017. 

Betreft: planschade bij bovengrondse aanleg 380kv hoogspanningsleiding 

Aan: Bureau Energieprojecten 

lnspraakpunt Noord-West 380 kV 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

11 JUL 2017 

Vijfenveertig jaar geleden kocht ik het huis waarin ik nog steeds met plezier woon. Dat huis 
heeft averij opgelopen door de activiteiten van de NAM. Twee jaar geleden werd de 

voorgevel en de helft van de twee zijgevels afgebroken, maar het huis werd in oude staat 
hersteld. 
Woningen in Groningen is een bijzonder genoegen geworden. Het woongenot wordt niet 

alleen ondergronds maar ook bovengronds bedreigd. Als de plannen van TenneT/ministerie 
van EZ doorgaan zal hier helaas een dubbele hoogspanningsleiding op enige afstand vóór het 

huis aangelegd worden. 

Ik heb een prachtig huis. Het aantrekkelijkste van het huis is het uitzicht over een relatief 
ongeschonden open weidelandschap. Dat uitzicht was de belangrijkste reden dat ik indertijd 
besloot het huis te kopen. Bewekers van mijn huis prijzen mij gelukkig met dit uitzicht Dat 
uitzicht wordt mogelijk in de toekomst totaal veranderd door de aanleg van een 'ijzeren 
gordijn.' U zult begrijpen dat ik niet vrolijk worctvan de7.e industriële ingreep in het 
betrekkelijk ongerepte land aan de voorkant van mijn huis. 

U zult bovendien begrijpen dat de waarde van mijn huis enorm zal dalen als deze rampzalige 
ingreep in het landschap, te weten de aanleg van een bovengrondse hoogspanningsleiding, zal 
plaats vinden. 

Vooruitlopend op dat wat mogelijk gaat gebeuren wil ik nu al melden dat aanleg van de 
hoogspanningsleiding Noord-West 380 kV wals aangegeven in het ontwerpplan dat nu ter 

inzage ligt, zal leiden tot planschade met betrekking tot mijn woning. 
Mijn huis is, wals alle huizen in dit gebied, dankzij de activiteiten van de NAM veel minder 
waard geworden. Als de hoogspanningsleiding gerealiseerd gaat worden, overweeg ik te 

verhuizen. In dat geval moet ik een huis verkopen dat door de aanleg van een 
hoogspanningsleiding voor de voordeur aanzienlijk minder waard zal zijn. 

Daarom meld ik u nu al dat ik een verwek om planschadevergoeding zal indienen. 

Ik wu u willen vragen mij (uiterlijk vóór 3 augustus, te weten de laatste dag waarop 
ingesproken kan worden op het ontwerpplan m.b.t de 380 kV hoogspanningsleiding) te 
antwoorden, opdat ik ervan uit kan gaan dat u deze brief ontvangen heeft. 

Vriendelijke groet 

0005 
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GRONINGEN SEAPORTS 

2 0 JUL 2017 

Ons kenmerk: 2017.02071 Bureau Energieprojecten 
lnspraakpunt Noord-West 380 kV 
Postbus 248 

Onderwerp: Zienswijze op ontwerp inpassingsplan 
Eemshaven - Vierver1aten 380kV: 
ontwerp inpassingsplan Eemshaven -
Vierverlaten 

2250 AE VOORSCHOTEN 

Projectnr: 

Bijlage(n): Schets voorgestelde aanpassing tracé 
Uw brief d.d.: 
Uw kenmerk: Delfzijl, 17 juli 2017 

Geachte heer, mevrouw, 

Wij hebben kennis genomen van het ontwerp inpassingsplan voor de hoogspanningsverbinding 
tussen onze haven (schakelstation Oude Schip) en schakelstation Vierver1aten nabij de stad 
Groningen. 

Middels deze brief maken wij onze zienswijze over dit ontwerp inpassingsplan kenbaar. 

Wij willen u echter vragen zoveel mogelijk rekening te houden met een eventuele vervolg 
uitbreiding van de Eemshaven. Dit kan o.i. door de te bouwen hoogspanningsverbinding bij de 
Eemshaven zoveel mogelijk te laten samengaan met de lijn van afwateringskanaal, Grote Tjariet 
(zie bijlage). Het herschikken van een of twee wintrack-masten conform onze zienswijze biedt 
ruimte voor een meer aaneengesloten bouwoppervlak. 

De Eemshaven heeft zich de laatste jaren stevig ontwikkeld als een van de meest robuuste 
energieclusters van Europa, een ontwikkeling die mede mogelijk is gemaakt door investeringen 
van de TSO TenneT. Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen, in het bijzonder rondom de 
ontwikkeling van offshore windparken boven de Wadden en de reeds gedane investeringen door 
TenneT daartoe, juichen wij de verdere uitbreiding van capaciteit van het elektriciteitsnet zeer 
toe. Temeer met de verwijdering van de bestaande 220kV verbinding ook meer ontwikkelruimte 
in ons uitbreidingsgebied Eemshaven ZuidoosV Dataport ontstaat. 

Naar aanleiding van het voorgaande verzoeken wij u met inachtneming van onze zienswijze het 
ontwerp inpassingsplan gewijzigd vast te stellen, namelijk door beper1<te aanpassing van de 
mast( en). Ons team is uiteraard bereid hierover met u in overleg te gaan danwel met de TSO. Ik 
ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. Contactpersoon namens 
Groningen Seaports NV hiertoe is , zijn contactgegevens zijn bij u bekend. 

Met vriendel ijke groet, 

I n behandeling bij:  

c c. : DIMfTenneT/EZ 

Port Authority Delfzijl/Eemshaven 
Handelskade Oost 1 • P .O. Box 20004 • 9930 PA Delfzijl· The Netherlands 

Portnumber'. 1001 
phone +31 (0)596 64 04 oo •fax +31 (0)596 63 04 64 • info@groningenseaports.com • www.groningen-seaports.com 

ABN·AMRO Bank 57.16.20.604 •!BAN. NL 10 ABNA 0571.6206.04 •BIC: ABNANL2A 
Rabobank 30 GJ.73.025 •!BAN: NL 85 RABO 0306 .3730.25 ·BIC: RABONL2U • V.A.T. nr. NL 85 28 93 048 B 01 ·KvK nr. 58141057 

Groningen Seapom is Ecoports geartif1uerd e 
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Verzonden: Vrijdag 21 juli 2017 17: 46 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Noord-West 380 kV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  

Straat:  
Huisnummer:  

Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
Als: Particulier 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
zie bijlage 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
zie bijlage 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
zie bijlage 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
zie bijlage 

Reactie 
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Bureau Energieprojecten 

Inspraakpunt Noord-West 380 kV 

Postbus 248 

2250 AE VOORSCHOTEN 

Tevens digitaal aangeleverd via : 

www.bureau-energieprojecten.nl/N oord-West 3 80k V 

Wetsinge, 21juli 2017 

Onderwerp: Zienswijze tegen ontwerp-inpassingsplan, alle ontwerpbesluiten en 

bijbehorende stukken (waaronder het :tv1ER) betreffende de aanleg van 

de 380 kV-hoogspanningsverbinding van station Eemshaven 

Oudeschip naar station Vierverlaten 

Geachte heer, mevrouw, 

In De Wiekslag van dinsdag 20 juni 2017 is de kennisgeving gepubliceerd inzake de aanleg 380 kV

hoogspanningsverbinding in Noord-West Nederland (namelijk van station Eemshaven Oudeschip naar station 

Vierverlaten). 

Op het ontwerp-inpassingsplan, alle ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken (waaronder het :tv1ER) kan een 

zienswijze ingediend worden. Van dit recht maken wij hierbij gebruik door in deze brief onze zienswijze kenbaar 

te maken. 

Onze woning bevindt zich op het adres . Dit adres bevindt zich aan/in het tracé 

Bedum-Sauwerd-Reitdiep (zie bijlage voor exacte locatie). 

De nieuwe mast komt ten noorden van de bestaande mast te staan en komt dus dichterbij onze woning. Als 

omwonende zien wij ons ernstig gedupeerd door de realisatie van deze nieuwe hoogspanningslijn. 

Een aantal argumenten ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 

1 
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1. Primair: ondergrondse aanleg 

Primair zijn wij, vanwege de aantasting gezondheid, natuur en landschap die bovengrondse bekabeling tot 

gevolg hebben, tegenstander van bovengrondse bekabeling en willen wij u verzoeken nogmaals ondergrondse 

aanleg van de hoogspanningsverbinding op het tracé Bedum-Sauwerd-Reitdiep in overweging te nemen. 

Gezondheidsrisico's, hoewel niet onomstotelijk bewezen, worden hiermee voorkomen en ook de bovengrondse 

natuur blijft buiten schot. Het landschap is prachtig en moet prachtig blijven! De technische mogelijkheden zijn 

inmiddels dusdanig gevorderd dat een grote fout zoals in de jaren '70 gemaakt, niet nogmaals gemaakt hoeft te 

worden. U kunt ervoor zorgen dat wij als Groningers eens het idee hebben dat er in Den Haag ook naar ons 

wordt omgezien. De natuur en het landschap in Groningen zijn het waard om het extra geld voor ondergrondse 

verbinding aan te besteden! Wij hebben met betrekking tot de aardbevingsproblematiek al veel geslikt in naam 

van het 'algemeen belang' en hebben ons del van het 'normaal maatschappelijk risico' al wel aanvaardt. Wij 

willen u dan ook, onder andere vanwege de cumulatie van negatieve gevolgen voor ons als bewoners in naam 

van het algemeen belang en de gevolgen voor de natuur en het landschap, verzoeken om het aangegeven tracé 

alsnog ondergronds te bekabelen. De compensatiegelden van bijna 20 miljoen euro kunnen dan aangewend 

worden voor de alsnog te realiseren ondergrondse aanleg. 

2. Secundair: tegemoetkoming in schade als onderdeel van de plannen 

o Op één meter na geen gevoelige bestemming 

De afstand tussen onze woning (inclusief woonperceel) tot de nieuwe masten is iets meer dan 80 meter, om 

precies te zijn 1 luttele meter. De woning valt daarmee rakelings buiten de magneetveldzone van de nieuwe 

verbinding en is daarmee net geen gevoelige bestemming. 

Wij begrijpen dat ergens een lijn moet worden getrokken. Aan de andere kant moet u ook begrijpen dat wij zeer 

ongerust zijn over het feit dat die ene meter het verschil is tussen uitkopen of geen enkele vorm van compensatie. 

Hoewel nadelige gevolgen van de gezondheid nog niet onomstotelijk zijn komen vast te staan, heeft u zelf als 

beleid dat mensen in Nederland niet binnen 300 meter van hoogspanningslijnen zouden hoeven te wonen. 

Bestaande knelpunten zouden daarnaast opgelost moeten worden. 

Nogmaals: wij wonen straks op 81 meter(!) van de masten. Begrijpend dat de subjectieve beleving van ons als 

bewoners (conform vaste rechtspraak) wellicht niet als juridische maatstaf kan worden bezien, hopen wij dat u 

begrijpt dat deze subjectieve beleving wel 'onze subjectieve beleving' is en daarmee voor ons van belang is. 

Daarnaast verminderd de waarde van de woning als gevolg van de genomen besluiten, bezien vanuit de positie 

van een redelijk denkend en handelend koper. Hoewel de woning op dit moment al nabij een 

hoogspanningsverbinding is gelegen, zijn de veranderingen ten opzichte van de huidige situatie aanzienlijk: 

2 
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• het voltage van de masten zal toenemen; 

• de hoogte van de masten zal aanzienlijk toenemen; 

• het aantal draden aan de masten zal aanzienlijk toenemen (gordijn-effect) 

• de masten zijn aan de voet (daar waar wij er op deze korte afstand tegenaan kijken) massief en dus kun 

je er (in tegenstelling tot de huidige masten) niet 'doorheen kijken'; 

• de afstand tot onze woning zal aanzienlijk afnemen en; 

• conform de plannen zijn de masten die bij onze woning worden geplaatst twee hoekmasten: masten die 

nog massiever zullen zijn dan de 'gewone' masten. 

Een redelijk denkend en handelend koper zal door bovengenoemde punten, en dan met name de laatste twee 

punten, daadwerkelijk afgeschrikt worden. Vele malen meer dan door de huidige situatie. Daarnaast is in uw 

beleidsregel ten aanzien van de 80 meter geen rekening gehouden met het feit dat hoekmasten grotere negatieve 

gevolgen hebben voor ons als eigenaren van een woning. Die ene meter zou een in het kader van de redelijkheid 

en billijkheid een vergoeding rechtvaardigen vanwege het feit dat wij de grotere hoekmasten naast onze woning 

krijgen. Wij verzoeken u dan ook op grond van voorgaande in de planvorming een compensatieregeling op te 

nemen die betrekking heeft op onze woning. 

o Ons woongenot wordt aangetast 

De aanleg van de nieuwe hoogspanningslijn tast onze directe leefomgeving dusdanig aan dat dit ten koste gaat 

van ons dagelijkse woongenot en de beleving van de natuur en het landschap om ons heen. Al 44 jaar wonen wij 

met veel plezier in onze woning. De verplaatsing van de masten zal dit woongenot echter ernstig aantasten, 

omdat wij vanaf dat moment de masten dichterbij de woning krijgen, de masten naar onze mening (en die van 

vele anderen) veel massiever zijn en minder goed opgaan in het landschap en omdat de nieuwe situatie een 

draden-gordijn tot gevolg heeft. Wij verzoeken u hier dan ook bij de planvorming al rekening mee te houden, 

door voor onze situatie compensatie op te nemen. 

Verwijzing naar notulen Tennet d.d. 24 december 2015 

Hoe onze persoonlijke situatie zich verhoudt tot de realisatie van de nieuwe hoogspanningslijn is beschreven in 

de notulen van het gesprek dat op 22 december 2015 plaatsvond tussen ondergetekenden en de heren  

 van TenneT. Beide heren zijn volledig op de hoogte van de situatie ter plaatse. 

Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerp-inpassingsplan, de 

ontwerpbesluiten en het MER 

Naar aanleiding van het voorgaande verzoek ik u met inachtneming van onze zienswijze primair alsnog de 

hoogspanningsverbinding ondergronds te plaatsen. Secundair verzoek ik u, ons als direct belanghebbende en 

gedupeerde, een vergoeding te verstrekken voor de waardevermindering van onze woning en aantasting van ons 

woongenot. Het feit dat onze woning letterlijk en figuurlijk één meter verwijderd is van uitkoop, willen wij 

nadrukkelijk meegeven in de afweging van onze situatie. 
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Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging van deze zienswijze. Mochten er naar aanleiding van de zienswijze 

nog vragen zijn dan kunt u ons bereiken via onderstaande contactgegevens. 

Ervan uitgaand dat u ons op de hoogte houdt van de verdere procedure, 

met v riendelijke groet, 

Bijlage : Kruut Klein-Wetsinge 

0007 
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�enneT 
Taking power further 

TenneT TSO B.V. 
DATUM 26 november 2015 
ONZE REFERENTIE 000.144.21 0420490 
PAGINA 3 van 3 

Bijlage 1: Kaart Klein-Wetsinge /Sauwerd en Noord-West 380 kV Eemshaven - Vierverlaten 

Noord • West 380 kV 

TenneT 22Ql(V bove11Qronds 

x x x x Am011eren 
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Verzonden: Zaterdag 22 ju 1 i 2017 10: 52 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Noord-West 380 kV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  

Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer: 
E-mailadres:  
Als: Particulier 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
In het besluit staat niet vermeld dat het trace door het nationale landschap Middag 
Humsterland loopt. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Zie bovenste 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Als Nederlander wordt ik geraakt omdat uw werkzaamheden een Nationaal Landschap 
vervuilen. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ik heb het al eerder bepleit maar ik vind dat als wij in Nederland in 2005 een Nationaal 
Landschap aanwijzen dan vind ik het onbehoorlijk dat we in 2017 dat landschap gaan 
vervuilen ipv verfraaien. 
Nogmaals wil ik er voor pleiten dat het trace ondergronds gaat tussen Winsum en Aduard. 
Dit zal wel wat extra kosten, is dat wel eens uitgerekend? 
Ik maak dus bewzwaar tegen de bovengrondse aanleg. 

Reactie 
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Verzonden: Zaterdag 22 ju 1 i 2017 11: 32 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Noord-West 380 kV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  

Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer: 
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Moment van enig sinds inspraak ligt laat in het traject, het plan is al bijna klaar als het bij 
een gemiddelde burger merkt dat er iets gaat gebeuren met zijn leefomgeving. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Uitzicht wordt belemmerd zijn hier komen wonen voor de ruimte en het uitzicht. Moment 
van inspraak, beschermd dorpsgezicht, een deel van het traject maakt een flinke bocht bij 
Bedum in verband met de groei mogelijkheid van een zuivel verwerking bedrijf in Bedum. 

Reactie 
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Verzonden: Zondag 30 juli 2017 14:05 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Noord-West 380 kV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  

Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
zie bijlage 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
zie bijlage 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Wij worden ernstig geraakt in ons belang en verwijzen o.a. hiervoor naar de toegevoegde 
bijlage 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Zie bijlage 

Reactie 
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Persoonlijke zienswijze 380 KV 

Onderstaand vind u onze zienswijze op het ontwerp inpassingsplan 380 KV 

Hoogspanningsverbinding. Wij worden op onderstaande manieren geraakt in ons belang en/of wij 

willen volgende zaken naar voren brengen: 

1. Wij worden, doordat de masten zeer dicht op ons huis/ onze erfgrens komt staan, ernstig in ons 

woongenot aangetast, niet alleen door visuele hinder van zo'n ijzeren gordijn en hoge masten, maar 

ook door geluidsoverlast die deze palen leveren bij wind, mist of vochtig weer. Ze komen op 

ongeveer 90 meter van onze erfgrens waarbij we ons ook zorgen maken om stralingsgevaar. 

2. Westeremden ligt in het epicentrum van de aardbevingsproblematiek en heeft om die reden al 

ernstig te lijden onder de schade van de gaswinning. Dit 380 KV project is een extra belasting en 

aantasting van de leefbaarheid in ons gebied. Het gaat hier niet alleen om extra aantasting van de 

leefbaarheid, maar ook om een extra financiele strop. Wij lijden als woningbezitter, doordat we 

aanzienlijk dichter op de masten komen te wonen, een dubbele financiele strop; waardedaling door 

de gaswinning en waardedaling door een mast zeer dicht op onze woning. Bovendien heerst angst 

dat wij onze woning om bovenstaande redenen uberhaupt niet meer zouden kunnen verkopen. 

3. We vragen ons af of onze veiligheid is gegarandeerd bij een aardbeving in ons gebied, en welk 

gevaar deze hoge hoogspanningsmasten dan op zouden kunnen leveren. 

4. Wij zijn bang voor waardedaling van ons huis, doordat het trace zeer dicht op ons huis/ onze 

erfgrens komt te liggen. Waarbij ook geldt dat wij dit vooraf op geen enkele manier hadden kunnen 

voorzien; immers, wie houdt er rekening mee dat een bestaand hoogspanningstrace zich zal 

verplaatsen en dichter op ons huis komt te liggen? 

5. Gedurende de aanleg van het trace, wat enkele jaren zal duren, zullen wij grote hinder 

ondervinden van bouwwerkzaamheden rond en zeer nabij ons huis. 

6. Wierde de Weer: de hoogspanningsmasten gaan dwars door het monumentale gebied Wierde de 

Weer, dit is een ernstige aantasting van dit cultureel erfgoed. 

7. Bovengrondse aanlegging van hoogspanningsmasten in ernstig achterhaald, en we vragen ons af 

wat het nut en noodzaak is van deze verbinding gezien nieuwe ontwikkelingen op energiegebied. 

Daarnaast is men in Duitsland vooruitstrevend bezig met een ondergronds aan te leggen 

hoogspanningsverbinding. Wij vinden dat dit gebied ook een dergelijke aanpak verdient, gezien 

hetgeen we al leiden onder de bevingen moeten wij hier ruimhartig in tegemoet getreden worden. 

8. Westeremden heeft een beschermd dorpsgezicht, er wordt hiermee helemaal geen rekening 

gehouden bij het plaatsen van hogere masten die ook nog eens dichter bij het dorp komen te staan. 

Westeremden is een toeristische trekpleister waar schilder Henk Helmantel jaarlijks meer dan 10.000 

bezoekers trekt in zijn museum de Weem. Bezoekers komen straks via een woud aan draden het 

dorp binnen, dat is absoluut geen goede entree! 

9. De nieuwe masten zullen bij Westeremden zeer dicht langs een gaslocatie komen, er heerst angst 

voor wat dit kan betekenen. We vragen ons af wat het effect is van deze masten zo dicht op deze 
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gaslocatie, of dit wel voldoende is onderzocht en of onze veiligheid is gewaarborgd. Waarbij we ook 

denken aan eventuele schade bij een aardbeving. 

10. We maken bezwaar tegen de traject keuze. Het is een slechte keuze waar wij te weinig invloed op 

uit hebben kunnen oefenen. Zelf als het allemaal bovengronds moet worden geplaatst, zijn er 

kortere en betere alternatieven. 
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Verzonden: Zondag 30 juli 2017 21:51 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Noord-West 380 kV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  

Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  

E-mailadres  
Als: Particulier 
Mede namens:  

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
Ja, zie bijlage 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Ja, zie bijlage 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ja, zie bijlage 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ja, zie bijlage 

Reactie 
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Zienswijze betreffende aanleg Noord-West 380 kV Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten 

1 MER 

2 lnpassingsplan 

3 Aanvragen en vergunningen 

Deze zienswijze is afkomstig van 

Den Horn, 30-07-2017 

L.S. 

1. Als eerste willen wij graag benadrukken dat het bijna onmogelijk is om een goed beeld te 

krijgen van de plannen, gezien de korte tijd die beschikbaar is om te reageren en de grote 

hoeveelheid onduidelijke informatie met veel jargon. Hierdoor is het voor een leek erg moeilijk om 

een beoordeling te maken of het een goede beslissing en besluitvorming is. Ook de vakantietijd 

werkt dan nadelig. Daarbij willen we opmerken dat er jarenlang onderzoek heeft plaats gevonden en 

er nu pas inspraak is en er dan ook nog volgens de Crisis- en herstelwet wordt gewerkt, terwijl het 

plan zo'n grote impact heeft en voor vele tientallen jaren staat. Dit vinden we onbehoorlijk en geen 

blijk geven van respect. 

2. Het is ons niet duidelijk geworden ondanks bezoeken aan informatiebijeenkomsten en 

inlezen van documenten waarom gekozen wordt voor VKA (Voorkeursalternatief). Er is 10 jaar 

geleden door u gekozen voor een 380 kV bovengronds. Op basis waarvan denkt u dat deze keuze nog 

steeds de juiste is? Er was toen immers nog geen sprake van een verbinding met Denemarken, om 

maar iets te noemen. De technische mogelijkheden zijn groter dan 10 jaar geleden en daar wordt nu 

geen gebruik van gemaakt. In Duitsland wordt bijvoorbeeld gelijkstroom ondergronds aangelegd, 

maar deze mogelijkheid wordt nu buitengesloten door de keuze van 10 jaar geleden. Omdat de 

verandering zo groot is, is er geen sprake van vervanging, maar wordt er een nieuwe verbinding 

gemaakt. Toch doet u het voorkomen alsof er sprake van vervanging is en wordt er uitgegaan van 

aannames van 10 jaar geleden. Dit is naar ons idee niet correct en graag zouden we dit herzien willen 

hebben. Destijds is besloten om de 380 kV naast de 220 kV aan te leggen. Dat lijkt de enige reden, 

alsof de bewoners er dan al aan gewend zijn en er dus niets tegen in te brengen hebben. Voor de 220 

kV is nooit inspraak geweest en het is een beroerd tracé. Het nieuwe beoogde tracé van 380 kV is 

een al even beroerd tracé waar al velen vragen over hebben gesteld tot in de Tweede Kamer aan toe. 

Graag zouden we onderzocht willen hebben of er een mogelijkheid is om het tracé grotendeels 

ondergronds te doen via gelijkstroom. Het trafostation om van gelijkstroom naar wisselstroom te 

gaan wat nu in de Eemshaven komt, kan ook elders in het land geplaatst worden. Kunt u 

onderbouwen waarom dit niet is meegenomen in de huidige besluitvorming? Of dit tot aan 

Vierverlaten moet, of helemaal tot aan de Randstad zou mee onderzocht kunnen worden. 
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3. Het zoekgebied wat in de MER wordt besproken is gedateerd. Inmiddels zijn er veel nieuwe 

technologieën en andere veranderingen. Tevens is het zoekgebied gebaseerd op de oude verbinding 

die nu afgebroken dient te worden. Om dit zoekgebied als uitgangspunt te nemen vinden wij onjuist. 

Graag zouden we inspraak willen hebben op het zoekgebied en dit zoekgebied opnieuw willen laten 

bepalen. Het is toch onbehoorlijk dat er ongeveer 10 jaar geleden een zoekgebied is vast gesteld 

waar nu pas mee gewerkt gaat worden! Over het zoekgebied hebben wij geen inspraak gehad en dit 

is nu wel bepalend voor dit grote project. 

Alternatief oranje heeft groot draagvlak en lost veel knelpunten op. De argumentatie waarom u niet 

kiest voor alternatief oranje is onduidelijk, rommelig, gebaseerd op het vele jaren geleden zonder 

inspraak tot stand gekomen zoekgebied. Dit geeft het idee dat u stuurt op wat wij als burgers hebben 

te vinden, in plaats van dat u luistert naar ons. Wij zijn van mening dat er onvoldoende onderzoek is 

gedaan naar de reële mogelijkheid om tot dit alternatief te komen. Graag zouden we dit alsnog 

onderzocht willen hebben en dit tracé als reële mogelijkheid op tafel willen hebben. Argumenten als 

dat hier geen tijd voor is vinden we stuitend na jarenlang getreuzel door EZ en Ten net! 

4. De door EZ en Ten net gewenste VKA 380 kV zou een grote impact hebben op het landschap 

ter hoogte van de Nieuwbrugsterweg te Den Horn, te weten de grotere zichtbaarheid van de hogere 

en dubbele masten, het woud van draden (380 kV+ 110 kV), het verplaatsen van de 110 kV 

honderden meters naar ons toe, het plan om de 380 kV dichterbij te bouwen, het rare zigzagpatroon 

met daardoor onnodig zware hoekopstellingen, en het hierdoor moeten kruisen van de 220 kV en 

een toekomstige opwaardering tot 4 circuits. Omdat deze verandering zo groot is, is er geen sprake 

van een simpele vervanging van de oude verbinding, maar wordt er een nieuwe verbinding gemaakt. 

Kunt u onderbouwen hoe deze effecten van het VKA ten opzichte van de 220 kV vorm gaan krijgen in 

de MER en hoe gaan deze effecten er in het Landschapsinpassingsplan er uit zien ter hoogte van de 

Nieuwbrugsterweg? De veranderingen zijn hier ter plekke dusdanig groot en er wordt dusdanig van 

het tracé afgeweken dat er geen sprake van vervanging is van de 220 kV en 110 kV, maar nieuwbouw 

en dat aanhaken en rechten ontlenen aan de oude 220 kV verbinding voor het VKA niet kan. 

5. U schrijft dat u draagvlak heeft bij belanghebbenden. U wil op 150 meter van ons huis 2 

gigantische palen bouwen, een woud van draden er tussen hangen, ons belasten met jarenlange 

bouwwerkzaamheden en er moet bij ons in de buurt ook een kruising komen, er moet een noodweg 

aangelegd worden op 100 meter afstand van ons huis voor de bouwwerkzaamheden, de 110 kV komt 

honderden meters naar ons toe en de 380 kV zou ook nog eens dichterbij dan de huidige 220 kV 

moeten komen, waardoor geluidsoverlast gaat toenemen. Wij zijn dus belanghebbenden! 

Er is echter geen overleg met ons gezocht. In het inpassingsplan wordt gesproken dat er groot 

draagvlak is voor het VKA. De minister noemt dit ook. Wij vragen ons af waarop u dat baseert, 

wetende dat wij als belanghebbende niet opgezocht zijn voor overleg of inspraak. Wij hebben 

verschillende informatieavonden bezocht en vragen gesteld en onze situatie kenbaar gemaakt. Deze 

informatieavonden gaven vooral ruimte voor eenrichtingsverkeer wat betreft de informatie. Het was 

de informatie van Tennet en EZ naar ons in de vorm van mededelingen van de voorkeuren van 

Ten net en EZ, er werden geen aantekeningen gemaakt over onze opmerkingen. Ook de deskundigen 

die we daar opzochten gaven ons tegenstrijdige informatie, wat de een wel als een mogelijkheid zag, 

was volgens een ander weer niet mogelijk, waardoor de informatie ook nog eens onduidelijk en niet 

eenduidig was. Graag zien wij een onderbouwing hoe u met ons als belanghebbende hebt overlegd 

en hoe u draagvlak bij ons denkt te hebben. 

6. Het nieuw te bouwen tracé zou zich kenmerken door vier knikken in de lijn ter hoogte van de 

Nieuwbrugsterweg, hierbij wordt het uitgangspunt van rechtstandigheid losgelaten. Deze knikken 
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zijn onnodig en Ten net heeft ons er niet van kunnen overtuigen waarom deze knikken er wel in 

moeten. Argumentatie door Ten net aangedragen lijken bedoelt om het VKA te ondersteunen. Kunt u 

onderbouwen waarom het uitgangspunt van rechtstandigheid wordt los gelaten en het VKA deze vier 

knikken nodig zou hebben. U stelt dat deze rechtstandigheid nodig is voor een goede inpassing zodat 

er een rustig en eenvoudig beeld zal zijn. Hoe kunt u met het VKA tot een rustig en eenvoudig beeld 

komen ter hoogte van de Nieuwbrugsterweg met 4 knikken en zware hoekopstellingen? 

7. In het begin van het proces van de verandering van de 220 kV/110 kV in een 380 kV zou er 

een nieuw tracé komen ten westen van de 110 kV. Via Vierverlaten zou dan de lijn worden 

doorgetrokken naar Ens. Omdat de lijn Vierverlaten-Ens werd geannuleerd is toen gekozen voor een 

tracé ten oosten van de 220 kV. Inmiddels is er toch weer sprake van dat lijn verder moet gaan vanaf 

Vierverlaten. Nu is het volgens Tennet echter niet meer mogelijk om de nieuwe verbinding ten 

westen van de 110 kV te laten verlopen. De argumenten van Tennet waarom dit nu niet meer zou 

kunnen vinden wij gezocht, achterhaald en niet overtuigend en lijken bedoeld om het VKA te 

ondersteunen. Door de door EZ en Ten net gekozen VKA komen er wel 3 extra knikken en extra zware 

hoekopstellingen in het landschap ter hoogte van de Nieuwbrugsterweg, wat het uitgangspunt van 

de rechtstandigheid erg ontkent. Kunt u onderbouwen waarom in het begin van het proces de te 

realiseren 380 kV wel ten westen van de 110 kV kon en nu niet meer, wat drie knikken zou schelen. 

8. Bij het station Vierverlaten zijn al diverse werkzaamheden gaande, wij vinden dit 

onbehoorlijk om hier nu al mee te beginnen als de inspraakprocedure nog niet is afgerond. Omdat de 

vorm van het trafo-station bepalend zou kunnen zijn voor het nieuwe tracé, begrepen wij van 

medewerkers van Ten net, vinden wij dat de bouwwerkzaamheden per direct gestaakt zouden 

moeten worden. Kun u onderbouwen hoe werkzaamheden bij Vierverlaten nu al plaats kunnen 

vinden terwijl deze pas bij een definitief tracé bepaald kunnen worden? 

9. Tennet heeft als norm dat bebouwing 85 meter van het hart van de bedrading af moet 

liggen. Er wordt veel geschreven over de veiligheid en onveiligheid wat betreft straling van het 

magnetisch veld bij hoogspanningsmasten. Ook wordt het risico op fijnstof bij hoogspanningsmasten 

genoemd. Kunt u onderbouwen hoe u de veiligheid kunt garanderen voor ons wat betreft het 

magnetisch veld en straling? Kunt u onderbouwen hoe u veiligheid kunt garanderen bij mogelijk 

verder optuigen van de masten in de toekomst? Kunt u onderbouwen waarom u niet dezelfde 

veiligheidsnormen in acht neemt als in België? Kunt u onderbouwen hoe u de veiligheid kunt 

garanderen wat betreft hogere concentraties fijnstof in de buurt van hoogspanningsmasten bij een 

veelal westenwind in het gebied van de Nieuwbrugsterweg? 

10. U stelt dat de overlast van de aanleg van het door u gewenste VKA laag is. U gaat een 

noodweg bouwen door de rustige en donkere polder waar wij in wonen. Dit is op ongeveer 100 

meter van ons slaapkamerraam. Het zware materiaal moet aangevoerd worden via de Weersterweg, 

die niet voor niets een breedte-beperking heeft en door veel schoolgaande kinderen wordt gebruikt. 

Deze weg is hiervoor niet geschikt en wij maken daar dan ook bezwaar tegen. 

Er moet door de keuze van dit VKA een kruising komen van de oude en de nieuw te bouwen 

hoogspanningsverbinding door de onlogische knikken in de lijn. Omdat dit een gevaarlijke situatie 

dreigt te worden verwachten wij veel nacht-verlichting. De polder de Kleine Eendracht is nog donker 

en kerkuilen en vleermuizen hebben hier hun broed- of foerageergebied. Er kan dus geen verlichting 

gebruikt worden bij deze kruising. Kunt u onderbouwen hoe u overlast gaat vermijden door de keuze 

van het VKA door bouwverkeer op 100 meter van ons slaapkamerraam, het aanleggen en aanhouden 

van een kruising van de hoogspanningsverbindingen en het donker houden van de polder voor ons 

en de kerkuilen en andere nachtdieren. 

0011 

29 van 462



Ten slotte; het hele proces om tot het VKA te komen is rommelig, ondoorzichtig en de niet

transparante besluitvorming schaadt het vertrouwen in de overheid. Kamermoties zijn genegeerd, 

draagvlak is verzonnen, er worden gelegenheidsargumenten gebruikt en belanghebbenden worden 

genegeerd. Voor een zo ingrijpend proces dat de omgeving van zovelen diep raakt, hebben EZ en 

Tennet forse steken laten vallen. Om adequaat een zienswijze te kunnen indienen moeten 

tienduizenden pagina's worden gelezen en dit is voor een burger feitelijk niet te doen. Tezamen met 

het negeren van belanghebbenden en het negeren van alternatieven (zoals alternatief tracé oranje) 

waarmee knelpunten opgelost kunnen worden maakt dit een ondemocratisch proces en geeft de 

indruk van schijnparticipatie. Mede gelet op de belangenverstrengelingen van EZ en Tennet geeft dit 

niet veel moed voor de toekomst van het proces. Al met al hebben Tennet en EZ niet aannemelijk 

kunnen maken dat het VKA het beste is en dat ook, gelet op de Kamermoties, er bij EZ en Tennet het 

inzicht moet komen dat het VKA niet de juiste weg is. We willen graag dat er een ander tracé wordt 

overwogen als VKA en dat dit wél in samenspraak met burgers gaat. Bovendien geeft het geen pas 

om in een dergelijk grootschalig project gebruik te maken van de Crisis- en herstelwet. 

In afwachting van uw reactie, 
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Verzonden: Maandag 31 juli 2017 18:47 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Noord-West 380 kV 
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Aanspreektitel:  
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Voorvoegsel(s): 
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Straat:  
Huisnummer:  

Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  
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Bureau Energieprojecten 

Inspraakpunt Noord-West 380 kV 

Postbus 248 

2250 AE VOORSCHOTEN 

Tevens digitaal aangeleverd via : 

www.bureau-energieprojecten.nl/N oord-West 3 80k V 

Klein Wetsinge, 31 juli2017 

Onderwerp: Zienswijze tegen ontwerp-inpassingsplan, alle ontwerpbesluiten en 

bijbehorende stukken (waaronder het :tvfER) betreffende de aanleg van 

de 380 kV-hoogspanningsverbinding van station Eemshaven 

Oudeschip naar station Vierverlaten 

Geachte heer, mevrouw, 

In De Wiekslag van dinsdag 20 juni 2017 is de kennisgeving gepubliceerd inzake de aanleg 380 kV

hoogspanningsverbinding in Noord-West Nederland (namelijk van station Eemshaven Oudeschip naar station 

Vierverlaten). Op het ontwerp-inpassingsplan, alle ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken (waaronder het 

:tvfER) kan een zienswijze ingediend worden. Van dit recht maken wij hierbij gebruik door in deze brief onze 

zienswijze kenbaar te maken. 

Onze woning bevindt zich op het adres . Dit adres bevindt zich aan/in het 

tracé Bedum-Sauwerd-Reitdiep. De nieuwe masten komen ten noorden van de bestaande masten te staan en 

komen dus dichterbij onze woning. Als omwonende zien wij ons ernstig gedupeerd door de realisatie van deze 

nieuwe hoogspanningslijn. 

Een aantal argumenten ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde. 
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1. Primair: ondergrondse aanleg 

Primair zijn wij, vanwege de aantasting gezondheid, natuur en landschap die bovengrondse bekabeling tot 

gevolg heeft, tegenstander van bovengrondse bekabeling en willen wij u verzoeken nogmaals ondergrondse 

aanleg van de hoogspanningsverbinding op het tracé Bedum-Sauwerd-Reitdiep in overweging te nemen. 

Gezondheidsrisico's, hoewel niet onomstotelijk bewezen, worden hiermee voorkomen en ook de bovengrondse 

natuur blijft buiten schot. Het landschap is prachtig en moet prachtig blijven! De technische mogelijkheden zijn 

inmiddels dusdanig gevorderd dat een grote fout zoals in de jaren '70 gemaakt, niet nogmaals gemaakt hoeft te 

worden. U kunt ervoor zorgen dat wij als Groningers eens het idee hebben dat er in Den Haag ook naar ons 

wordt omgezien. De natuur en het landschap in Groningen zijn het waard om het extra geld voor ondergrondse 

verbinding aan te besteden! Wij hebben met betrekking tot de aardbevingsproblematiek al veel geslikt in naam 

van het 'algemeen belang' en hebben ons del van het 'normaal maatschappelijk risico' al wel aanvaardt. Wij 

willen u dan ook, onder andere vanwege de cumulatie van negatieve gevolgen voor ons als bewoners in naam 

van het algemeen belang en de gevolgen voor de natuur en het landschap, verzoeken om het aangegeven tracé 

alsnog ondergronds te bekabelen. De compensatiegelden van bijna 20 miljoen euro kunnen dan aangewend 

worden voor de alsnog te realiseren ondergrondse aanleg. 

2. Secundair: minder aanwezige kleur van de masten & verzekering compensatie rechtstreeks ten 

behoeve van (de inwoners van) Klein Wetsinge 

o Masten gaan niet op in het landschap 

De huidige masten zijn lichtgrijs, evenals alle lantaarnpalen in de omgeving, alle verkeersbordhouders, 

elektriciteitskastjes, bushalte paaltjes et cetera. Al deze rekwisieten hebben niet voor niets deze 'kleur' gekregen: 

het is een kleur die ervoor zorgt dat de palen en dergelijke niet opvallen en min of meer opgaan in hun 

omgeving, waardoor hun aanwezigheid minder stoort. 

De masten worden conform de plannen straks hoogglans wit. Dit in combinatie met het feit dat de masten aan de 

grond, daar waar wij er tegenaan kijken, straks massief worden, maakt dat de masten straks erg aanwezig zullen 

zijn. Wij willen er dan ook voor pleiten dat de masten (in ieder geval die vier masten ten hoogte van Klein 

Wetsinge) een andere kleur krijgen, zodat de masten meer opgaan in het landschap. Wij stellen voor om de 

masten lichtgrijs te maken. 

Indien de masten er dan toch perse moeten komen: dan wel graag met het kleinste beetje respect voor de 

omgeving dat er nog mogelijk is. Bovengenoemd punt wordt overigens breed gedragen door de bewoners van 

het dorp. Tijdens de gehouden inloopavonden werd dit al geopperd en met instemming ontvangen. Er is toen 

echter van uw kant niets mee gedaan. 
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Concluderend vraag ik u dus om in ieder geval de masten ter hoogte van Klein Wetsinge te voorzien van een 

kleur die meer opgaat in het landschap. Voorgesteld wordt om de masten lichtgrijs te maken, zoals ook veel 

andere in de omgeving aanwezige (overheids)rekwisieten. 

o Ons woongenot wordt aangetast 

De aanleg van de nieuwe hoogspanningslijn tast onze directe leefomgeving dusdanig aan dat dit ten koste gaat 

van ons dagelijkse woongenot en de beleving van de natuur en het landschap om ons heen. Wij wonen met veel 

plezier in onze woning, maar de verplaatsing van de masten zal dit woongenot behoorlijk aantasten. De masten 

komen dichter bij onze en alle andere woningen in het dorp te staan, de masten zijn naar onze mening (en die 

van vele anderen) veel massiever zullen minder goed opgaan in het landschap en de nieuwe situatie heeft een 

draden-gordijn tot gevolg. 

Bovengenoemde nadelen dienen wij te dragen in het kader van het 'algemeen belang'; evenals alle gevolgen met 

betrekking tot de gaswinningsproblematiek overigens, maar dat terzijde. U heeft bijna 20 miljoen euro 

compensatie toegezegd. Bovengenoemde punten laten zien dat wij zeer zwaar gedupeerd worden. Wij zijn echter 

slechts een klein dorp, met een handvol mensen: de hardste schreeuwers zullen wij dan ook niet worden. Wij 

willen u daarom verzoeken in de plannen op te nemen dat een aanzienlijk deel ten goede komt aan de bewoners 

van Klein Wetsinge, dan wel aan het dorp Klein Wetsinge. Het dorp, zo klein als wij zijn, zal zelf in staat zijn 

(eventueel met behulp van Vereniging Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge) om tot eenduidige 'doelen' voor 

besteding van de compensatie te komen. Een eerste inventarisatie in het dorp is bijvoorbeeld al gedaan. Hieruit 

zijn mooie, veelal noodzakelijke doelen naar voren gekomen, zoals verbetering van de verkeersveiligheid in het 

dorp (parkeervoorziening, snelheidsbeperkende maatregelen), vernieuwing van de zeer verouderde 

straatverlichting, herstraten van het oude kerkepad tussen Klein- en Groot Wetsinge en een woninggebonden 

compensatie voor het opknappen van de achtertuin, zodat de bewoners minder naar de masten hoeven te kijken. 

3. Concluderend 

Naar aanleiding van het voorgaande verzoek ik u met inachtneming van onze zienswijze primair alsnog de 

hoogspanningsverbinding ondergronds te plaatsen. Secundair verzoek ik u, de bewoners van het dorp Klein 

Wetsinge als direct belanghebbende en gedupeerde, rechtstreeks compensatie te doen toekomen, dan wel in de 

plannen te verzekeren dat een deel van de compensatie rechtstreeks aan het dorp Klein Wetsinge ten goede komt. 

Daarnaast verzoek ik u om de masten te voorzien van een andere kleur, bijvoorbeeld lichtgrijs, zodat de masten 

beter opgaan in het dan toch al aangetaste landschap. 

Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging van deze zienswijze. Mochten er naar aanleiding van de zienswijze 

nog vragen zijn dan kunt u ons bereiken via onderstaande contactgegevens. 
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Ervan uitgaand dat u ons op de hoogte houdt van de verdere procedure, 

met vriendelijke groet, 
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Verzonden: Maandag 31 juli 2017 22:46 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Noord-West 380 kV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: werkgroepen Sauwerd/Wetsinge en Westerdijkshorn 
Mede namens:    

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Bijgevoegde zienswijze + bijlagen betreffen een aanvulling van ons op de gezamenlijke 
zienswijze (kenmerk 17-018-EW) van 16 maatschappelijke organisaties en 
burgerwerkgroepen waar wij ook deel van uitmaken. Deze gezamenlijke zienswijze zal deze 
week (ws. 2 aug) worden ondertekend en ingediend door  van de Natuur en 
Milieu Federatie Groningen. Bij de onderhavige zienswijze horen 13 bijlagen. Uw systeem 
geeft niet de ruimte om deze allemaal gelijktijdig toe te voegen. We zullen dus in 
verschillende etappes de bijlagen toesturen en vertrouwen er op dat u dat als een geheel 
samen zult voegen. 
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Aan de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu, de colleges van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Loppersum, 

Winsum, Zuidhorn, de president-directeur van ProRail, het dagelijks bestuur van Waterschap 

Noorderzijlvest,het college van gedeputeerde staten van de provincie Groningen, 

t.a.v. Bureau Energieprojecten 

lnspraakpunt Noord-West 380 kV 

www.bureau-energieprojecten.nl 

Betreft: zienswijze Noord-West 380 kV 

Sauwerd, Groot- en Klein-Wetsinge, Westerdijkshorn, 31 juli 2017 

Geachte minister, 

Naar aanleiding van de ter v1s1e legging van ontwerp Rijksinpassingsplan aanleg 380 kV

hoogspanningsverbindi ng Noord-West Nederland dienen wij in deze brief onze gezamenlijke 

zienswijzen in op het op dit moment ter visie liggende ontwerp Rijksinpassingsplan aanleg 380 kV

hoogspanningsverbindi ng Noord-West Nederland, de overige ontwerpbesluiten van deze fase, het 

MER en de andere onderliggende stukken die betrekking hebben op dit plan/project. 

Op grond van de Rijkscoördinatieregeling coördineert het Rijk de voor de uitvoering van dit project 

benodigde vergunningen, maar blijven de verschillende bevoegde bestuursorganen verantwoordelijk 

voor het nemen van een besluit en de inhoud daarvan. Deze zienswijze is tevens gericht tot: 

• de gemeenten Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Loppersum, Winsum, Zuidhorn, 

verantwoordelijk voor de ontwerp-omgevingsvergunningen voor de bouw van masten, het 

kappen van bomen, tijdelijke werkterreinen, tijdelijke werkwegen en uitritten; 

• Pro Rail, verantwoordelijk voor het ontwerpbesluit Vergunning Spoorwegontheffing; 

• Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor de ontwerpbesluiten Watervergunning kruisen 

Starkenborgh en vergunning tijdelijke uitrit N33 op grond van de Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken 

• Waterschap Noorderzijlvest, verantwoordelijk voor de ontwerpbesluiten inzake 

Watervergunningen voor verschillende verbindingen en voor station Vierverlaten 

• Omgevingsdienst Groningen / Gemeente Groningen, verantwoordelijk voor de ontwerp

Omgevingsvergunning station Vierverlaten (milieurevisie, bouw, uitrit, kap); 

• Provincie Groningen, verantwoordelijk voor de ontwerp- Vergunning Kanalenregelement 

Groningen en een ontwerp-Ontheffing Wegenreglement (plaatsen jukken en werkterreinen 

nabij provinciale weg). 

Onze zienswijze is gericht tegen het gehele plan en al zijn (al dan niet hier genoemde) onderdelen. Wij 

verzoeken u, onder verwijzing naar artikel 2:3 Algemene wet bestuursrecht (Awb) deze zienswijze 

inclusief alle bijlagen onverwijld door te zenden aan de betreffende bestuursorganen. 
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1. Inleiding 

U wilt een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding realiseren tussen de Eemshaven en 

Groningen/Vierverlaten. Wij begrijpen nut en noodzaak, maar vinden dat de nieuwe 

hoogspanningsverbinding zo goed mogelijk in het gebied zou moeten worden ingepast. Het door u ter 

visie gelegde voorkeursalternatief voldoet daar niet aan. 

Het in 2008, zonder overleg met de betrokkenen, door u aangewezen tracé is inmiddels volkomen 

achterhaald. Het tracé is bovendien zeer schadelijk voor het oude weidse Groningse cultuurlandschap, 

de leefbaarheid van een aantal kleine historische dorpen en voor de belangrijkste weidevogelgebieden 

van de provincie. Het VKA is ingehaald door de tijd: het aanvankelijke uitgangspunt destijds was om te 

bundelen met de bestaande 220 kV, maar in 2013 is besloten dat deze na realisatie van de 380 kV zal 

worden gesloopt. 

De bestaande verbinding uit 1970 is onnodig lang, loopt onlogisch en op schadelijke wijze, met veel 

knikken, door het landschap en wij kunnen ons niet voorstellen dat een dergelijk tracé met de huidige 

procedures tot stand zou zijn gekomen. Toch hanteert het ministerie van EZ deze verbinding opnieuw 

als uitgangspunt: nu voor een nog zwaardere en langere variant op dit tracé. Met nog meer knikken 

en nog minder rechtstand. Hier is dan ook vrijwel geen draagvlak voor. 

In een brief van 16 juni 2016 'Beantwoording vragen over de hoogspanningsverbinding van 380 kV in 

Groningen van Eemshaven naar Vierverlaten' (kenmerk DGETM-EO / 16079549) hebt u onder meer 

verklaard: 'Zowel de bestuurders als werkgroepen van omwonenden beschouw ik als belangrijke 
partners in het gebied. Met beide partijen wordt vanuit mijn ministerie en TenneT overleg gevoerd, ook 
over eventuele ondergrondse aanleg.' Wij hebben daar tot nu toe niets van gemerkt. Tot op heden is 

er geen overleg over het tracé gevoerd, worden wij slechts (sinds midden 2009) op de hoogte gebracht 

van de ministeriële standpunten. 

En het kan beter: door betrokken maatschappelijke organisaties, maar ook door de provincie en de 

betrokken gemeenten, zijn verschillende goede alternatieven aangedragen. Wij roepen u op alsnog 

een andere weg in te slaan. Groningen verdient beter! 

Waarom? 

• Er is geen breed draagvlak voor het tracé. Het ministerie heeft, zonder overleg met bevolking 

en betrokken maatschappelijke organisaties, in 2008 een tracé gekozen. Het ministerie wilde 

van meet af aan niet praten over andere tracés. Ook een uit het gebied aangedragen kortere 

en logischere Eemshavenweg-variant (5 km minder op de 40 km) werd niet serieus door het 

ministerie onderzocht. 

• Het oude tracé ging uit van zo veel mogelijk bundeling met de bestaande 220 kV 

hoogspanningsverbinding. Een zeer slecht in het landschap passende 

hoogspanningsverbinding uit 1970 (indertijd zonder overleg met de bevolking tot stand 

gekomen). Inmiddels is besloten dat de 220 kV zal worden gesloopt: bundeling heeft dus geen 

meerwaarde en is geen voorwaarde meer. Bundeling met blijvende bovenregionale 

infrastructuur (weg, spoorlijn, kanaal) ligt dan meer voor de hand. 

• Ondergrondse aanleg was in 2008 technisch niet mogelijk. Sinds december 2015 is bekend dat 

gedeeltelijke ondergrondse aanleg (volgens TenneT tot 10 km) nu technisch wel mogelijk is. 

Dit opent mogelijkheden voor een ander, beter tracé. 

• Ook bovengronds zijn betere alternatieven mogelijk 

• Tot slot: de 380 kV komt in het aardbevingsgebied. Veel schade van de beving in 2012 en de 

vele bevingen erna is nog altijd niet afgehandeld. Het vertrouwen in de overheid is laag en het 

gevoel van onmacht hoog. Er wordt ten behoeve van het nationaal belang veel kapot gemaakt 

2 

0013 

38 van 462



en aangetast in Groningen, maar ook tegelijkertijd door het ministerie van EZ en energie

exploitanten enorm aan Groningen verdiend. En het door u gekozen tracé is weer een zware 

negatieve impuls, dit terwijl er aantoonbaar betere mogelijkheden voor handen zijn. 

Wij, als betrokken burgers van de werkgroepen uit Sauwerd, Klein Wetsinge, Groot Wetsinge en 

Westerdijkshorn zijn van oordeel dat het nu wel degelijk mogelijk is, met of zonder ondergrondse 

aanleg, een beter tracé voor deze hoogspanningsverbinding te ontwikkelen. Een tracé dat minder 

schadelijk is voor het open landschap, de cultuurhistorische waarden van het gebied (waaronder het 

Oude-AE en Winsumermeeden gebied en het Middag-Humsterland) en de weidevogels. Maar vooral 

een tracé dat op een breed draagvlak kan rekenen onder bevolking en betrokkenen. Wij weten ons 

daarbij gesteund door de provincie en de betrokken gemeenten. 

In deze zienswijze roepen wij u opnieuw op: help verdere achteruitgang te voorkomen, geef Groningen 

een toekomst. Stel dit Rijksinpassingsplan niet vast, maar werk samen met bevolking en betrokkenen 

aan een nieuw, minder schadelijk tracé voor de 380 kV Eemshaven-Groningen. 380 kV Noord-West 

moet beter, omdat het kan! 

2. Aanvulling op zienswijze met kenmerk 17-018-EW 

Wij zijn deelnemers aan de zienswijze met kenmerk 17-018-EW en hebben dhr. E. De Waal van de 

natuur- en Milieu Federatie Groningen gemachtigd om deze namens ons te ondertekenen. 

Onderhavige zienswijze met nog een aantal aanvullende punten kun u van ons uit beschouwen als 

integraal onderdeel van de zienswijze met kenmerk 17-018-EW. 

3. Onzekere toekomst 

U stelt dat gelet op de marktontwikkelingen de verwachting is dat er binnen 10 jaar additionele 

transportcapaciteit nodig zal zijn. En dat het derhalve aannemelijk is dat de noodzaak van deze 

uitbreiding naar vier circuits van 380 kV binnen 10 jaar zal plaatsvinden. Met de bouw van de 4-circuits 

palen en funderingen wordt volgens ons echter voorgesorteerd op een toekomstig en onzeker plan 

waarvan niet duidelijk is óf en wanneer dit wordt gerealiseerd. De huidige energiemarkt en -sector is 

aan transitie onderhevig en er is sinds de in 2009 opgestelde Visie 2030 veel veranderd en de 

veranderingen zullen in snel tempo doorgaan: waar bijvoorbeeld ondergrondse mogelijkheden in 2009 

niet mogelijk werden geacht is er in Nederland nu ruimte aangenomen voor 40 km ondergronds. In 

Duitsland legt Tennet zelfs een ondergrondse verbinding van honderden kilometer van Hamburg tot 

aan München en ook in Frankrijk staat men grootschalige ondergrondse aanleg voor. Wij denken dat 

het onrechtmatig is om reeds voor te sorteren in bestemmingsplannen en vergunningen in de aanleg 

van een toekomstig onzekere gebeurtenis welke niet met redelijke zekerheid aantoonbaar binnen een 

bepaalde tijd daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 

4. SEVlll 

U stelt dat het SEV 111 principes beschrijft voor de tracering van een nieuwe hoogspanningsverbinding 

en noemt een aantal uitgangspunten, waaronder daar waar combineren met bestaande verbindingen 

niet zinvol of mogelijk is er gebundeld moet worden met bestaande verbinding of bovenregionale 

infrastructuur: SEV 111 geeft noch expliciet noch impliciet aan dat hiermee een te slopen 220 kv 

verbinding wordt bedoeld. Wij verzoeken te onderbouwen op welke rechtmatige gronden u meent dat 

u vanuit dit kader toch dit (in onze ogen toch al discutabele consistentie van de hantering van dit 
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perspectief, zie verderop in de zienswijze) perspectief meent te moeten hanteren. Wij menen dat 

SEVlll een ruimer perspectief en ruimere mogelijkheden biedt dan u in uw lnpassingsplan aangeeft. Zo 

staat er op de door u ingevoegde SEV lil-kaart in het inpassingsplan (pag. 37) een bijna rechte en 

daardoor zo kort mogelijke lijn tussen Eemshaven en Vierverlaten welke een globale indicatie geeft 

van waar het nieuwe tracé zou kunnen komen te lopen ten opzichte van de ook op deze kaart 

aangeduide huidige 220 kv verbinding. Het SEV 111 biedt daarmee onder andere mogelijkheden om 

andere alternatieven buiten de door u gehanteerde zoekcorridor op te nemen in uw mer. U heeft zelf 

ook de ruimte genomen om alternatieven buiten de door u bepaalde zoekcorridor te onderzoeken (zie 

uw studies met ondergrondse deeltrajecten) en één hiervan in de mer op te nemen: alternatief 

ORANJE. Wij zijn van mening dat op grond van uw studies en de studie geïnitieerd vanuit de provincie 

(zie bijlage 1) er meerdere betere alternatieven zijn, zowel onder- als bovengronds die u niet heeft 

opgenomen in de mer en die er wel deel van hadden moeten uitmaken. 

Het SEV 111 stelt onder andere ook dat er 'ondanks de technische en financiële beperkingen er toch 

goede redenen zijn om ondergrondse aanleg te overwegen. Zo is in de Nota Ruimte afgesproken dat 

nieuwe grootschalige infrastructuurprojecten (zoals 380 kV hoogspanningsverbindingen) in Nationale 

Landschappen niet zijn toegestaan. Waar deze projecten redelijkerwijs, vanwege een groot openbaar 

belang onvermijdelijk zijn, dienen mitigerende en compenserende maatregelen te worden getroffen. 

Dit wordt meegenomen in de integrale afweging op projectniveau, waarbij ook gekeken kan worden 

naar de mogelijkheden van alternatieve tracering. Ook voor Rijksbufferzones, Ecologische 

Hoofdstructuur (nu: NNN) en Natura 2000 gebieden zullen vaak beperkingen gelden op grond van 

onder meer landschapskwaliteiten' en 'De keuze dat verbindingen in beginsel bovengronds worden 

aangelegd, hangt in belangrijke mate samen met het feit dat het Europese hoogspanningsnet over het 

algemeen gebaseerd is op wisselspanning.' en 'de lijn Eemshaven - Vierverlaten is opgenomen als 

geheel nieuwe verbinding' en 'er niet wordt beoogd een uitspraak te doen over het exacte tracé dat 

een verbinding tussen het beginpunt, eindpunt en daar tussen liggende punten aflegt'. 

U wijkt echter af van deze uitgangspunten in het SEV 111 waarin expliciet wordt gesteld dat nieuwe 380 

kv verbindingen Nationale Landschappen niet mogen worden doorkruist en dat ook in EHS (nu: NNN)

gebieden beperkingen gelden, zeker nu er wel degelijk andere realistisch haalbare alternatieven zijn 

(onder andere ORANJE). Het SEV 111 spreekt namelijk expliciet over de aanleg van een nieuwe 

verbinding bij de aanleg van de onderhavige 380 kV verbinding. Wij verzoeken u het vervangen van 

de bestaande verbinding zowel tekstueel en waar aan de orde en als zodanig meegenomen in uw 

afwegingen bij deze aan te passen. Er ligt bovendien geen besluit voor waaruit concreet blijkt of, hoe 

en wanneer de 220 kV-verbinding daadwerkelijk wordt afgebroken en is er hier dus sprake van een 

toekomstige onzekere gebeurtenis, waarbij het risico bestaat dat we in Groningen voor onbepaalde 

tijd met 2 grootschalige hoogspanningsverbindingen te maken krijgen met alle gevolgen van dien voor 

alle mer-waarden. Daarnaast speelt dan ook de negatieve invloed op de verkoopbaarheid huizen nabij 

dubbele leiding of die in de "middenberm" komen te liggen bij bijv. Ter Laan, Bedum, Westerdijkshorn, 

Sauwerd-Klein Wetsinge: mensen komen hier namelijk te wonen óf om agrarische bedrijfsvoering óf 

om de rust en weidsheid. Hierbij is er ook nog het feit dat deze mogelijke voor onbepaalde tijd dubbel 

blijven bestaan van de 220kV en 380 kV verbindingen zich afspeelt in een context waarin de 

huizenmarkt vergaande negatieve gevolgen heeft door de aardbevingsproblematiek en de 

leefbaarheid in onze provincie. Uw huidige conclusies nemen de effecten van het tijdelijk bestaan van 

2 verbindingen niet mee. Het kan ons inziens niet rechtmatig zijn de te slopen 220 kV mee te nemen 
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in uw afwegingen voor de realisatie van de 380 kV indien u niet tegelijkertijd met het 380 kv besluit 

het besluit tot slopen van de huidige 220 kV concreet voorlegt. Wij verzoeken u daarom het besluit 

van de te slopen 220 kV onderdeel te maken van dit lnpassingsplan en de cumulatieve effecten op 

mer-waarden en de huizenmarkt van de overlappende periode waarin de nieuwe 380 kV en de 

bestaande 220 kV beide naast elkaar bestaan mee te nemen in uw mer-onderzoek en afwegingen. 

Ook willen we onder uw aandacht brengen dat ten tijde van het vaststellen van het SEV 111 de 

terughoudendheid ten aanzien van ondergrondse aanleg ook te maken hadden met de stand van de 

techniek en de daarbij behorende leveringszekerheid van dat moment. We zijn bijna 10 jaar verder en 

de techniek heeft ondertussen niet stilgestaan. Anders dan toen is volgens Tennet nu 10 km 

ondergrondse aanleg in Groningen mogelijk. Wij zijn dan ook van mening dat het SEV 111 in het licht van 

deze veranderingen gehanteerd moet worden vanuit de ruimte die het biedt en niet vanuit de 

beperkingen zoals u nu doet. 

5. Besluit afbraak 220 kV-verbinding 

Er ligt geen besluit voor waaruit concreet blijkt of, hoe en wanneer de 220 kV-verbinding daadwerkelijk 

wordt afgebroken. Er is hier dus sprake van een toekomstige onzekere gebeurtenis, waarbij het risico 

bestaat dat we in Groningen voor onbepaalde tijd met 2 grootschalige hoogspanningsverbindingen te 

maken krijgen. Dit is onterecht niet meegenomen in de mer-afwegingen. Daarnaast speelt dan ook de 

negatieve invloed op de verkoopbaarheid huizen nabij dubbele leiding of die in de "middenberm" 

komen te liggen bij bijv. Ter Laan, Bedum, Westerdijkshorn, Sauwerd-Klein Wetsinge: mensen komen 

in deze omgeving te wonen óf om agrarische bedrijfsvoering óf om de rust en weidsheid. Hierbij is er 

ook nog het feit dat deze mogelijke voor onbepaalde tijd dubbel blijven bestaan van de 220kV en 380 

kV verbindingen zich afspeelt in een context waarin de huizenmarkt vergaande negatieve gevolgen 

heeft door de aardbevingsproblematiek en de leefbaarheid in onze provincie. Uw huidige conclusies 

nemen de effecten van het tijdelijk bestaan van 2 naast elkaar staande verbindingen niet mee. Het kan 

ons inziens niet rechtmatig zijn de te slopen 220 kV mee te nemen in uw afwegingen voor de realisatie 

van de 380 kV indien u niet tegelijkertijd met het 380 kv besluit het besluit tot slopen van de huidige 

220 kV voorlegt. Wij verzoeken u daarom het besluit van de te slopen 220 kV onderdeel te maken van 

dit lnpassingsplan en de cumulatieve effecten op mer-waarden en de huizenmarkt van de 

overlappende periode waarin de nieuwe 380 kV en de bestaande 220 kV beide naast elkaar bestaan 

alsnog mee te nemen in uw mer-onderzoek en afwegingen. 

6. Vastgestelde knelpunten en alternatieven buiten zoekgebied 

Wij begrijpen niet hoe u eerst knelpunten vaststelt op bovengrondse locaties en later beweert dat er 

landschappelijk substantieel niets aan de hand is bij onder andere Westerdijkshorn, Sauwerd en Klein 

Wetsinge. Dit kan gezien de nieuwe doorsnijdingen, het gebrek aan rechtstand, de omvang van de 

opstellingen, enzovoort, objectief gezien niet kloppen, zie ook de zienswijze met kenmerk 17-018-EW. 

7. 'De' alternatieven 

Bij de in de mer onderzochte bovengrondse alternatieven was het op voorhand al duidelijk dat alleen 

de noordelijkste varianten konden voldoen aan de uitgangspunten van de Nota van Van Geel en het 

SEV 111 om huizen zoveel mogelijk buiten de magneetzone te laten en aan de risico's ten aanzien van 

calamiteiten en de leveringszekerheid zoveel mogelijk in te perken (de huidige 220 kv verbinding loopt 
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over de melkfabriek in Bedum, zie ook Startnotitie). De overige opgenomen alternatieven binnen de 

zoekcorridor zijn vanuit het uitgangspunt om gevoelige bestemmingen zoveel mogelijk te ontzien niet 

realistisch te noemen en mogen daarom geen onderdeel uitmaken van deze mer. Temeer omdat er 

andere realistische bovengrondse alternatieven zijn die wel onderdeel kunnen uitmaken van deze mer, 

zoals blijkt ook uit het onderzoek van de provincie en gemeenten (zie bijlage 1). 

8. 'Betrokkenheid ministerie van l&M' 

Anders dan u stelt blijkt uit het WOB-verzoek met kenmerk: DGETM-E0/16060657 geen enkele 

inhoudelijke en betrokkenheid van het ministerie van l&M bij het vaststellen van het VKA. Ook blijkt 

nergens dat er sprake is geweest van het benutten van onafhankelijke planologische expertise en lijkt 

de planologische kennis alleen bij door Tennet (als hoofdbelanghebbende) ingehuurde planologen 

vandaan te komen. Wij zijn van mening dat er geen objectieve en goede ruimtelijke besluitvorming en 

inpassing plaatsvindt, zie hiervoor ook zienswijze met kenmerk 17-018-EW. 

9. 'Neutraal effect' op landschap en weidevogels 

U stelt op basis van de mer dat na mitigatie en compensatie bij het VKA op de mer- criteria voor vogels 

en landschap een neutraal effect resteert. Hier doet u ons inziens met een modelbenadering aan de 

realiteit geen recht en verwijzen hiervoor naar de gezamenlijke zienswijze met kenmerk 17-018-EW . 

10. Beoordelingsmethode mer 

De tabellen in de mer en daaruit getrokken conclusies gaan uit van de mogelijkheid van simpele op-en 

aftreksommen van de totaal verschillende mer-waarden. Ons inziens heeft de gehanteerde methode 

het serieuze risico in zich om tot vooringenomen conclusies te kunnen komen en heeft het er ook alle 

schijn van dat er naar de voor de opdrachtgever meeste wenselijke uitkomst toe is geschreven: het 

VKA. Zoals u bekend is er wat ons betreft geen sprake van 'neutrale effecten' bij het VKA, integendeel. 

Een wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt waaruit blijkt dat de door u in de mer gebruikte 

beoordelingsmethodiek tot juiste en objectieve conclusies leidt. 

11. Hinder 

U stelt op basis van de mer dat er tijdelijke hinder is in aanlegfase en dat deze bij alle alternatieven als 

licht negatief (-) is beoordeeld. Ons inziens kan het praktisch onmogelijk zijn dat dit voor al Ie 

alternatieven op één zelfde uitkomst uitkomt en is ook de term 'licht negatief' te vaag en onbeduidend 

en niet conform de werkelijkheid kan zijn. In een periode van 3 jaar veroorzaakt u zowel met het VKA 

en andere nabij gelegen alternatieve overlast dwars door oude cultuurlandschap en door weide- en 

weidevogelgebieden. U gaat onder meer dwars door de bedrijfsvoering van veel boeren. Er moeten 

wegen aangelegd worden op plekken waar geen enkele of allen kleinschalige infrastructuur aanwezig 

is en u verkrijgt met uw zware materieel veelal slechts toegang tot deze wegen via de kleinere wegen 

die deze provincie kent. Er zal door het heien, de aan- en afvoer van materiaal en de aanleg van wegen 

sprake van ernstige geluidsoverlast zijn in gebieden die gekenmerkt worden door hun stilte. Er zal in 

allerlei opzichten verstoring zijn van mens en dier. Dit terwijl in uw mer een veel beter alternatief 

bestaat (ORANJE) die voor een aanzienlijk deel langs de N46 gaat, bovendien een korter traject betreft 

en waarbij het realistisch is om te verwachten dat hier de hinder in de aanlegfase een stuk minder zal 

zijn. Ook zal ondergrondse aanleg (alternatieven ORANJE en ROSE) voor een stuk minder overlast 
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zorgen dan bovengrondse aanleg. Ook missen wij een beschrijving van de cumulatieve effecten van 

deze overlast met de overlast van de aan-, afvoer-, en bouwwerkzaamheden van de grootschalige op 

handen zijn versterkingsoperatie naar aanleiding van aardbevingsproblematiek die tijdens de aanleg 

van het tracé zal spelen om en nabij het geplande tracé. 

12. 'Geen effect' op het landschappelijk hoofdpatroon 

U stelt in het inpassingsplan dat het VKA op basis van de 220 kv herkenbaar is als bovenregionale 

infrastructuur en daarmee het landschappelijk hoofdpatroon niet wijzigt. Ook stelt u dat de tracering 

ten noorden van Bedum leidt echter tot enkele richtingsveranderingen, die afbreuk doen aan het 

bovenregionale karakter van de verbinding en dat ten noorden van Vierverlaten het tracé enkele 

richtingsveranderingen en drie knikken kent richting het hoogspanningsstation Vierverlaten. Dit, mede 

gezien wat we ook in het voorgaande hebben aangegeven lijkt niet te kloppen en strijdig met elkaar. 

Wij begrijpen deze conclusie in ieder geval niet en vragen u dit met praktische en begrijpelijke 

argumenten nader te onderbouwen en uit te leggen en te rechtmatig te onderbouwen waarom u dit 

vermeende 'landschappelijke hoofdpatroon' als uitgangspunt heeft menen te moeten nemen. 

U stelt op basis van de mer dat de alternatieven grotendeels de bestaande 220 kV- en 110 kV

verbindingen die worden afgebroken volgen, of de hoofdwegenstructuur (alternatief Oranje volgt de 

N46). Daardoor hebben volgens u de alternatieven geen effect op het landschappelijk hoofdpatroon. 

Wij vragen u de exacte definiëring en reikwijdte van de door u gehanteerde interpretatie van 

'landschappelijk hoofdpatroon' te duiden en de rechtmatigheid te onderbouwen waarom u dit 

criterium meent te moeten hanteren. Zeker omdat u concludeert dat de door u in de mer opgenomen 

alternatieven geen effect op het landschappelijk hoofdpatroon hebben. Is dit ook het criterium 

geweest ook de keuze voor de huidige in de mer opgenomen tracés? Hier lijkt een oneigenlijke framing 

en cirkelredenering aan de orde te zijn: een onnodig lange en schadelijke en bovendien destijds niet 

op mer-waarden getoetste 220 kv hoogspannningsverbinding uit de jaren '70 (welke maatschappelijk 

nu ook als een slechte en bij deze ook mogelijk ter herstellen keuze wordt gezien, er in de huidige tijd 

ook nooit langs dit traject zou kunnen gekomen zijn, zie bijlagen 2 en 3) welke bovendien binnenkort 

wordt gesloopt is hier impliciet gelabeld als 'landschappelijk hoofdpatroon'. En daarmee zou het 

'volgen' van dit 220 kv tracé geen effect hebben op het 'landschappelijk hoofdpatroon' en het de keuze 

legitimeren een ongetoetste keuze uit het verleden die bovendien afgebroken wordt in zeer gewijzigde 

en zwaardere vorm voort te zetten. U stelt bovendien dat er geen sprake is van een nieuwe 

doorsnijding van het landschappelijk hoofdpatroon ten opzichte van de referentiesituatie, en dat de 

nieuwe 380 kV-verbinding niet leidt tot een wijziging van het hoofdpatroon. Wij vragen u ook nadere 

duiding hoe u een achterhaald hoogspanningstracé uit de jaren '70 vorige eeuw een impliciete labeling 

als 'landschappelijk hoofdpatroon' kunt geven en hoe deze volgens u in uw landschappelijke aannames 

en keuzes bovendien zou prevaleren boven de landschappelijke kwaliteiten en waarden van het 

eeuwenoude uniek open en wierdenlandschap op grote delen langs het traject, maar in het bijzonder 

van het oudste cultuurlandschap van West-Europa, te weten het Middag-Humsterland? Wij 

onderschrijven deze duiding zoals nu door u verwoordt dan ook niet. Uw VKA is in strijd met het SEV 

111, er is hier immers sprake van een nieuwe 380 kv-verbinding die op geen enkele wijze bovenregionale 

infrastructuur volgt (zie ook punt 11). De enige realistische optie vanuit dat perspectief zou langs de 

N46 zijn. Als u de N46 optie buiten beschouwing zou laten, zijn er op basis van het SEV 111 mogelijkerwijs 

een veelvoud aan beduidend minder schadelijke alternatieven mogelijk welke u niet heeft opgenomen 

in uw mer (zie uw ondergrondse studies en bijlage 1). 
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Daarnaast doet de bewering dat de alternatieven de bestaande verbindingen grotendeels volgen geen 

recht aan de werkelijkheid. Ten eerste, het 220 kv wordt gesloopt en kan daarmee niet meer worden 

aangemerkt als bestaande verbinding en als landschappelijk hoofdpatroon. Geen enkel alternatief 

volgt bovendien het zelfde traject als de 220 kv. Het VKA wijkt daarnaast op bepaalde plaatsen 

dusdanig af van het bestaande 220-traject, dat het inconsistent wordt met de door u toegepaste 

interpretatie van het SEVlll. Uw benadering zet bovendien de deur open voor het opnemen in de mer 

van andere zuidelijkere gelegen en kortere alternatieven buiten de zoekcorridor, al dan niet met een 

ondergronds deeltracé, zoals u en de provincie Groningen reeds hebben onderzocht. Dit is tevens niet 

consistent met uw redenering dat er geen nieuwe doorsnijding zou zijn bij het VKA, waar we elders in 

deze zienswijze dieper op in gaan: het voorkeursalternatief (en andere alternatieven) leidt wel degelijk 

tot nieuwe doorsnijdingen en heeft tot soms meerdere kilometerslange afwijkende knikken en 

richtingsveranderingen die de 220 kv niet 'volgen' door het weids, onaangetast en uniek eeuwenoud 

cultuurlandschap. 

13. 'Kwaliteit van het tracé' 

U stelt op basis van de mer het volgende: Alternatief Groen heeft op tracéniveau de meest gunstige 

beoordeling (neutraal). Dit komt door de grotere rechtstanden, de minimale verschillen met de huidige 

220kV-verbinding en de meer autonome tracering van alternatief Groen. Bij alle andere alternatieven 

leiden knikken en richtingsveranderingen in het tracé tot een beperkte herkenbaarheid van de 

hoogspanningsverbinding als een bovenregionale verbinding. 

Hieruit blijkt evident dat alle nieuwe tracés niet het huidige 220 kV en/of 110 kV tracé 'volgen'. Dit 

terwijl dit wel als uitgangspunt lijkt te zijn genomen voor het onderzoeken van de alternatieven en het 

bepalen van het nieuwe 380 kV tracé (zie onder punt 10). Er blijkt hier een brede interpretatie van 

'volgen' te spelen, waarbij ook andere alternatieven opgenomen hadden moeten en kunnen worden 

in deze mer (zie uw ondergrondse deelstudies en bijlage 1). 

Ook stelt u : Bij de alternatieven Roze en Oranje komt daar nog bij dat de verbinding bovengronds is 

onderbroken over relatief grote afstand en daardoor minder goed herkenbaar als één 

hoogspanningsverbinding. Kunt u aangeven wat de reikwijdte is van deze constatering? Heeft dit 

bijgedragen aan de uiteindelijke keuze voor het VKA? Zo ja, dan wij vragen u de rechtmatige 

onderbouwing op grond van welke criteria de verbinding herkend zou moeten worden als één 

verbinding, door wie en vanuit welk perspectief. Wij vinden een ondergronds deeltracé uitermate 

wenselijk omdat dit de schadelijkheid op bovengrondse mer-waarden aanzienlijk beperkt en zien net 

als alle betrokken gemeenten, de provincie en de 16 samenwerkende organisaties graag een dergelijke 

onderbreking (zie bijlage 5). 

14. Gebiedskarakteristiek 

U stelt op basis van de mer het volgende: Alternatief Groen wordt over het gehele tracé als licht positief 

beoordeeld. Dit komt vooral door de verkabeling van de bestaande 110 kV-verbinding tussen de Brillerij 

en Vierverlaten en de relatief grote rechtstand van het tracé. De alternatieven Rood en Blauw hebben 

meer richtingsveranderingen in het tracé dan alternatief Groen, die in het open landschap goed 

zichtbaar zijn, wat een negatief effect heeft op de gebiedskarakteristiek. Door het verwijderen van de 
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bovengrondse 110 kV-verbinding en het verwijderen van de bestaande 220 kV-verbinding zijn er ook 

verschillende positieve effecten te benoemen. Deze alternatieven worden daarom neutraal beoordeeld. 

Alternatief Roze is grotendeels vergelijkbaar met alternatief Blauw, afgezien van het ondergrondse 

deel. Enkele negatieve effecten van alternatief Blauw treden niet op en het verwijderen van de 220 kV

verbinding leidt tot enkele positieve effecten. De beoordeling van het gehele tracé is daarmee Jicht 

positief. Ook de beoordeling van alternatief Oranje is Jicht positief, alhoewel de bovengrondse 110 kV

verbinding bij dit alternatief blijft staan. De positieve effecten zijn vooral het gevolg van het verwijderen 

van de bestaande 220 kV-verbinding. 

Het is onnavolgbaar en bovendien niet afdoende onderbouwd hoe tussen totaal verschillende 

milieuwaarden hier, maar ook in de andere delen van de mer zomaar opgeteld en afgetrokken en ten 

opzichte van elkaar beoordeeld kunnen worden. Ook is het inconsistent dat u impliciet stelt dat het 

verwijderen van de 220 kv een positief gevolg heeft op BLAUW en niet op de andere alternatieven. Dit 

alles heeft een hoge mate van subjectiviteit in zich. Wij zijn van mening dat het opheffen van een 110 

kv en een 220 kv zich materieel en qua landschappelijk zich op geen enkele navolgbare wijze verhoudt 

tot de aanleg van een nieuw en veel zwaarder 380 kv traject. Een simpele optel- en aftreksom op basis 

van het kilometers wat er van deze verbindingen verdwijnt en bijkomt van materieel gezien totaal 

andere opstellingen volstaat hier uiteraard niet als het gaat om het vaststellen van de impact op het 

landschap. Wij zijn van mening dat uw criteria geen realistisch beeld geven van de daadwerkelijke 

milieu-impact van de alternatieven die in de mer opgenomen en die in de mer buiten beschouwing zijn 

gelaten (uw ondergrondse deelstudies en de onderzochte alternatieven van de provincie, zie bijlage 

1). 

Ook doet het geen recht aan de Groningse landschaps-, vogel- en cultuurhistorische waarden om de 

huidige niet op mer-waarden getoetste 220 kv als (neutraal) uitgangspunt te nemen waarvan 

bovendien vast staat dat deze afgebroken gaat worden. 

15. 'Samenhang tussen elementen' 

U stelt op basis van de mer het volgende: Op de specifieke samenhang tussen elementen onderling of 

ten opzichte van hun omgeving is het verschil tussen de alternatieven beperkt. Van alternatieven 

Groen, Rood en Blauw zijn de positieve en negatieve effecten over het gehele tracé genomen tegen 

elkaar weg te strepen, waardoor de totale beoordeling neutraal is. 

Gezien de enorme verschillen tussen de genoemde tracés kunnen de effecten onmogelijk op een 

objectieve wetenschappelijke wijze tegen elkaar weggestreept en vervolgens neutraal genoemd 

worden. Deze uitkomsten zijn subjectief. 

16. Draagvlak 

U stelt het volgende: Bij het traceren van het VKA is veel aandacht besteed aan het draagvlak voor de 

oplossing. Er zijn diverse overleggen (ambtelijk en bestuurlijk) gevoerd met gemeenten en provincie en 

er hebben overleggen met belanghebbenden plaatsgevonden. 

Dit is ons inziens wel erg suggestief. U geeft aan veel aandacht te hebben besteed aan draagvlak. Het 

zou hier behoorlijk zijn geweest als u hier transparant aan had gegeven dat er binnen het 

publiekrechtelijke domein maatschappelijk niet tot nauwelijks sprake van draagvlak is en dat u 

stelselmatig heeft geweigerd ieder vorm van dialoog met ons aan te gaan (zie bijlagen: 2; 3) en in dit 
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kader ook heeft geweigerd om drie Kamermoties uit te voeren (zie bijlagen: 6; 7; 8) . Ook bestuurders 

van alle betrokken gemeenten en de provincie konden inhoudelijk niet achter uw keuze voor het VKA 

staan (zie bijlagen: 4; 5). 

Wij vragen u transparant te maken over hoe het kan dat bestuurders hebben gemeend toch met een 

tracé in te stemmen waarvan ze de schadelijke effecten onderkennen. Wij vragen u ook een overzicht 

met welke belanghebbenden (buiten het privaatrechtelijke) u heeft gesproken, waarover deze 

gesprekken gingen en wat u met de inbreng heeft gedaan. 

17. Het algemene beeld van niet transparante besluitvorming en een onbetrouwbare overheid 

Wij vragen u te onderbouwen hoe u kunt spreken dat u streeft naar maatschappelijke acceptatie en 

meerwaarde terwijl betrokken medewerkers toezeggingen niet nakomen (zie tot dusver 

onbeantwoorde mail in bijlage 10), terwijl u op de hoogte bent dat provincie, gemeenten, 

maatschappelijke organisaties en burgerwerkgroepen daar unaniem anders over denken (bijlagen: 4; 

5), uw medewerkers brieven met vragen niet beantwoorden (zie bijlagen: 2; 9; 9b), het tijdens publieke 

informatieavonden, gemeenteraadszittingen, de Provinciale Staten en in de Tweede Kamer lukraak 

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke kwesties husselen en daarmee scheve beelden hebben 

gecreëerd bijv. door bijvoorbeeld te stellen dat er breed draagvlak is in het gebied voor het tracé, 

terwijl het tegengestelde het geval is. U heeft bovendien met name binnen het privaatrechtelijke met 

grondeigenaren gesproken en gedupeerdere omwonenden niet tot nauwelijks benaderd en gehoord. 

Binnen het publieke domein heeft u iedere vorm van inhoudelijke dialoog met ons tot dusver 

stelselmatig geweigerd (bijlagen: 9; 9b; 12. En dit ook in relatie tot onze van meet af aan een 

constructieve basisopstelling (zie bijlagen; 1; 2). Daarnaast heeft minister Kamp afgelopen najaar tot 

twee keer toe in een AO in de Tweede Kamer evidente onjuistheden uitgesproken en is hij dat ook 

blijven doen nadat hij hier vanuit ons per mail op is geattendeerd (zie bijlage 9b). 

Wij noch andere maatschappelijke partijen hebben toegang gehad tot stukken voorafgaand aan de 

ter inzage legging. En dan ligt er nu een omvangrijk pakket van ca. 50.000 pagina's voor in de 6 weken 

gedeeltelijk in de zeer drukke periode voorafgaand en gedeeltelijk in de zomervakantie. Daarnaast is 

de ter inzage legging van de papieren vorm waarmee veel mensen veel makkelijke een en ander naast 

elkaar kunnen leggen en uitzoeken op 2 slechts gemeentehuizen tijdens kantooruren (meeste burgers 

werken dan). Tijdens een informatieavond tijdens de informatie avond van Tennet en EZ zijn de ter 

inzage liggende stukken zijn ook slechts voor een selectief deel door u beschikbaar gesteld, met de 

vooringenomen stelligheid dat het overgrote deel van de stukken voor het publiek niet relevant 

zouden zijn. Dit alles omdat printkosten zodanig zijn dat u het slechts verantwoord vond het alle 

stukken ter inzage te leggen op 2 locaties in de provincie. Bij expliciete mondelinge navraag tijdens de 

informatievond heeft u aangegeven geen papieren versie aan te willen reiken van de ter inzage 

liggende stukken en daarmee wendt u deze hoge printkosten af op de toch al gedupeerden. 

Het wordt burgers en maatschappelijke organisaties zo erg moeilijk mogelijk gemaakt om met een 

degelijke en onderbouwde reactie te komen. Wij krijgen uit onze omgeving veel signalen dat burgers 

zich geïntimideerd voelen door de papieren realiteit en uw machtspositie en machtsvertoon: 

Groningers zijn getraumatiseerd door het ministerie van EZ en murw geslagen. Veel mensen voelen en 

zijn zich niet tegen dit ministerie opgewassen en haken bij voorbaat af. Ondanks onze kennis, 

professionaliteit en toegewijde inzet hebben ook wij bij lange na niet voldoende tijd gehad om alle 
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stukken kritisch door te nemen, op hun waarde te schatten en van onze zienswijze te voorzien. Wij 

vragen u aan te geven hoe u deze ervaren maatschappelijk ervaren onmacht wilt en kunt wegnemen. 

Wij vragen u ook vriendelijk maar met klem 3 maanden extra tijd voor het verder werken aan onze 

zienswijze, uiteraard wel ná de zomervakantie. 

Daarnaast vragen wij u te onderbouwen op grond waarvan maatschappelijke organisaties en 

burgerwerkgroepen in andere delen van ons land wel actief mee mogen denken bij het vaststellen van 

380kV-tracées , zoals bijv. in Brabant, en u de dialoog met ons tot dusver stelselmatig heeft geweigerd. 

18. Willekeurige "Pick and mix" 

De in het plan opgenomen uitganspunten vanuit het SEV 111 zijn incompleet en relevante passages zijn 

weggelaten en/of niet op hun potentie doelmatig en rechtmatig meegenomen in de afwegingen. Ook 

lijkt er sprake te zijn van onjuiste en selectieve interpretatie toepassing van een aantal passages. Zie 

voorbeelden onder punt 2. 

U heeft Dorspvisies opgenomen in uw plan. Dit terwijl deze nooit met het oogpunt voor het 

compenseren van de schadelijke gevolgen van de 380 kv zijn opgesteld en daarom geen deel zouden 

moeten uitmaken van uw formele plan. Bovendien valt de schade van de grootschalige ingreep niet te 

compenseren met "spiegeltjes en kraaltjes" zoals bomen en struikgewassen in landschap dat zich juist 

kenmerkt door de weidsheid en openheid. Het verhoogt ook zeker niet de maatschappelijke 

aanvaardbaarheid zoals u suggereert. Het gaat hier om slechts een bestuurlijke deal die voor zowel 

gemeenteraden en maatschappelijke organisaties en burgers op onnavolgbare wijze en ook zonder 

hun goedkeuring of instemming tot stand is gekomen. Wij vragen u de gespreksverslagen waaruit 

blijkt hoe de bestuurlijke afspraak tot landschapscompensatie tot stand is gekomen om zo vast te 

kunnen stellen of hier daadwerkelijk, zoals u stelt, sprake is van bestuurlijk draagvlak of dat onder druk 

van uw ministerie er andere bestuurlijke afwegingen aan deze afspraak ten grondslag liggen. 

Als u op deze wijze maatschappelijk 'bijdragen' wilt integreren in uw planvoering, zoals u ook heeft 

gedaan met de dorpsvisies zijn wij ook van mening dat u onze input hoort op te nemen in uw plannen 

en afwegingen (zie bijlagen: 1; 2) en ook de onderstaande met zorg opgebouwde weblinks en website: 

• www.groningerlandschap.nl/nieuws/nieuwe-380-kv-hoogspanningsverbinding-eemshaven

vierverlaten/ 

• www. noord-west380kvmoetgoed.nl 

• http://nmfgroningen.ni/nieuws/grote-steun-tweede-kamer-beter-380-kv

hoogspanningstrace/ 

• http:ljnmfgroningen.nl/nieuws/door-kamp-aangewezen-trace-voor-380-kv-hoogspanning

eemshaven-stad-achterhaald/ 

• http:ljnmfgroningen.nl/nieuws/hoogspanningsverbinding-eemshaven-vierverlaten-is-klap-

gezicht/ 

• http://nmfgroningen.ni/nieuws/kamp-verknipt-landschap/ 

• www.noord-west380kvmoetgoed.nl/wordpress/correspondentie/ 

• www.noord-west380kvmoetgoed.nl/wordpress/haalbaarheid/. 

Ook lijkt u met de tot dusver gehanteerde onderbouwingswijze van een vooringenomen "pick en mix" 

van argumenten en kaderhantering tot het door u in 2009 al feitelijk vastgestelde VKA uit te komen. 

Hier is geen sprake van goed onderbouwde mer die recht doet aan de te verwachtte effecten in de 
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realiteit en toegeschreven te zijn naar het VKA (niet eens het door u vastgestelde MMA, hoewel wij 

weten dat er nog milieuvriendelijkere alternatieven bestaan) die bij uitvoering de Groningse 

werkelijkheid onnodig veel schade zal berokkenen. 

19. Ons leefgebied is een beefgebied 

Wij zien nergens in de mer de cumulatieve gevolgen van de impact van dit kolossale 'hekwerk' en 

'ijzeren gordijn' (zoals in de volksmond nu geheel ingeburgerde termen) die onze provincie doorsnijdt 

met de huidige en toekomstige gevolgen van de aardbevingen, zoals het in snel tempo verdwijnen van 

historisch cultureel erfgoed (en de aantasting daarvan van dorpsgezichten en het landschap) en de 

verdere traumatisering en bijdrage aan het gevoel van totale onmacht naar uw ministerie van de reeds 

door de bevingsproblematiek getroffen mensen. Wij vragen u deze cumulatieve gevolgen alsnog op te 

nemen. 

20. Weidevogels 
Wij zien nergens in de mer de cumulatieve gevolgen van dit plan en het gevoerde en toekomstig te 

voeren landbouw- en weidevogelbeleid en de negatieve impact hiervan voor de weidevogels in deze 

provincie. Wij vragen u deze cumulatieve gevolgen alsnog op te nemen. 

21. Windparken en RWE-centrale 

Wij zien nergens in de mer de cumulatieve landschappelijke gevolgen van uw plan met de 

landschappelijke gevolgen van de aanwezige en toekomstige windparken en de vervuilende rookpluim 

van RWE-centrale welke door veel mensen als zeer als 'unheimisch' wordt ervaren en tot diep in de 

provincie aan de open horizon zichtbaar is. Wij vragen u deze cumulatieve gevolgen alsnog op te 

nemen. 

22. Overige cumulatieve effecten 
Wij hebben geen inzichten in alle mogelijke cumulatieve effecten van plannen die in uw planperiode 

gerealiseerd zijn of waarvan in de nabije toekomst op redelijkerwijs verwacht kan worden dat deze 

zullen gerealiseerd worden. Wij zijn van mening dat het onder uw verantwoordelijkheid valt om na te 

gaan in welke gevallen cumulatieve effecten mogelijk aan de orde zijn en de nader te duiden. Wij 

vragen u deze cumulatieve gevolgen alsnog op te nemen. 

23. EZ en Tennet: onpartijdig of belanghebbenden? 

U komt met uw keuze voor het VKA tot totaal andere conclusies dan wij en ook de betrokken 

gemeenten en de provincie (zie bijlagen: 4; 5) en wij daarnaast ook mogelijk achten in relatie tot de 

werkelijkheid in onze provincie. Ook heeft u stelselmatig de dialoog met ons geweigerd. Dit roept 

gezien onze ervarings- en professionele kennis van het gebied ook de volgende vragen op. Zowel 

Tennet als EZ verdienen jaarlijks honderden miljoenen op het stroomtransport en deze verdiensten 

verdubbelden de afgelopen jaren ook bijna per jaar. Het kan haast niet ander of er moet hier sprake 

zijn van belangenverstrengeling. Het heeft in ieder geval elke schijn tegen dat EZ in haar dubbelrol als 

grootverdiener en proceduretrekker objectief en zuiver kan zijn in haar afwegingen en dat de 

onderzoeksbureaus in opdracht van Tennet de meest objectieve en zuivere afwegingen zouden 

maken: ze zijn immers afhankelijk van hun broodheer die exponentieel verdient aan het 
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stroomtransport. Bovendien hebben partijen van buiten de regio de Groninger waarden ten aanzien 

van het landschap en de ecologie niet genesteld zitten in hun identiteit en kunnen deze dus niet op de 

waarde schatten die het voor Groningers heeft. Wij zijn van mening dat de analyses van dit 

inpassingsplan, zoals van bijvoorbeeld het bureau Tauw, niet zuiver en objectief zijn en de Groninger 

waarden geweld aan doen. Deze zogenaamde experts van buitenaf beter bepalen hebben geen oog 

voor de waarden van Groningen en haar bewoners, organisaties en overheden. Het is in ieder geval 

voor ons onbegrijpelijk waarom u de dialoog met de 16 samenwerkende organisaties (zie zienswijze 

met kenmerk 17-018-EW) stelselmatig heeft geweigerd en daarmee een objectievere blik met de 

kennis en expertise van binnen het gebied niet in uw afwegingen mee heeft willen nemen. Wij vragen 

u dat alsnog te doen en dit mee te nemen in uw mer en inpassingsplan. Wij zijn immers niet tegen de 

verbinding, we weten alleen dat uw plan onnodig schadelijk is en het veel beter kan. Wij zijn altijd 

bereid geweest en bieden u nogmaals aan mee te denken. 

24. Alternatieven 

Kunt u expliciteren welke door de betrokken autoriteiten onderzochte alternatieven er zijn die geen 

onderdeel uitmaken van deze mer en op welke gronden deze uitgesloten zijn van de mer-studie ? Wij 

denken dat hieronder mogelijk betere alternatieven ten zuiden van het huidige tracé zijn (korter, met 

minder landschappelijke impact niet door weidevogelkerngebieden, en het ontzien van zwaar 

getroffen dorpen, zoals Sauwerd en Klein Wetsinge), zowel boven- als ondergronds en verzoeken deze 

alsnog te onderzoeken en in uw Mer op te nemen. Op grond van onze gebiedskennis achten wij het 

aannemelijk dat ook die alternatieven nog verder geoptimaliseerd kunnen worden en bieden wij u aan 

u hiermee te helpen. 

25. Magneetzone 

Bij de verschillende in de mer opgenomen tracé-alternatieven worden veel huizen ontzien tov het 

huidige 220 kv tracé en het groene tracé. De onderlinge verschillen zijn zeer klein, het gaat telkens om 

één enkel of enkele huizen. Gezien de langdurige en grootschalige impact van de verbinding op het 

Groninger oude en open landschap, het belangrijkste weidevogelgebied van de provincie en de dorpen 

die onevenredig zwaar worden getroffen, (zoals bijvoorbeeld in de kleinschalige dorpjes zeer nabij 

gelegen Sauwerd en Klein-Wetsinge waar nu een diagonale doorsnijding tussen komt en twee zware 

hoekpalen) is het wat ons betreft niet verdedigbaar dat dergelijke verschillen van enkele huizen per 

alternatief op voorhand alternatieven uitsluiten. En dat met name de magneetveldzone op voorhand 

meebepalend is geweest in de keuze van het VKA. Uitkopen op huishoudenniveau kan voor in 

individuele gevallen grote kansen en mogelijkheden bieden, zoals bij veel mensen in de Groningse 

bevingscontext die sowieso graag zouden willen vertrekken vanwege de aardbevingsproblematiek en 

door de aardbevingsproblematiek hun huizen niet of moeilijk kwijt kunnen, of vanwege hun leeftijd of 

andere persoonlijke redenen. Uitkoop van een enkele huizen extra en daarmee de deur openend voor 

kortere en minder schadelijke alternatieven, is ook vanuit financieel economische perspectief 

verdedigbaar: immers een landschappelijk minder schadelijk tracé zet landschappelijke meer zoden 

aan de dijk en kost beduidend minder dan de nu voorliggende 'compensatie'. Gezien de onnodige 

schadelijkheid van het VKA verdient het uitkopen van enkele extra huizen daarom expliciete 

verkenning voordat een alternatief mede om die reden niet in de mer wordt opgenomen of niet 

verkozen wordt tot VKA. Om tot een daadwerkelijke zorgvuldige afweging te komen, verzoeken wij u 

conform het advies van de mer-commissie van 10 juli 2017 (Advies over reikwijdte en detailniveau van 
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een milieueffectrapport, projectnummer 3220) ook buiten de VKA bij alle door u en de provincie 

onderzochte alternatieven met potentiele onder- en nabij wonenden in gesprek te gaan om zo 

zorgvuldig mogelijk de potent iele reductie van het aantal huizen per alternatief daadwerkelijk vast te 

stellen. Dit is zowel rechtmatig als doelmatig, gezien u het magneetzone criterium als prevalerend over 

landschap, natuur, archeologie en andere waarden hanteert en doorslaggevend heeft aten zijn voor 

het vaststellen van het VKA. 

26. WOB-verzoek 

Onderdeel van deze zienswijze is het volgende WOB-verzoek. Gezien het eerder gestelde in deze 

zienswijze menen wij dat onderstaande informatie transparant moet zijn, om daadwerkelijk de 

rechtmatigheid en doelmatigheid van door u gestelde zaken in de mer en in het inpassingsplannen te 

kunnen vaststellen. Burgers, maatschappelijke organisaties, gemeenteraden, Provinciale Staten en de 

Tweede Kamer hebben hier nauwelijks tot geen inzicht in, en kunnen zo niet op afdoende wijze de 

hieraan gerelateerde gevolgtrekkingen controleren. Uiteraard vinden wij het ook acceptabel als u de 

gevraagde informatie in onderstaand WOB-verzoek op volledige en juiste wijze in uw reactienota 

betrekt. In dat geval is wat ons betreft het WOB-verzoek niet langer aan de orde. 

In het kader van uw bevoegdheid voor de besluitvorming met betrekking tot de 380kv 

hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten verzoeken wij u ons alle informatie/documenten 

te verstrekken (rapporten, adviezen, notities, mails, gespreksverslagen, persoonlijke notulen, 

correspondentie, enz.) waarin het volgende inzichtelijk wordt: 

1. De basis waarop de betrokken bestuurders en ambtenaren van de betrokken gemeenten, de 

provincie Groningen en EZ hebben bepaald welke door de betrokken overheden onderzochte 

mogelijke tracé-alternatieven al dan niet moesten worden opgenomen in de mer 

2. De wijze en basis waarop de betrokken bestuurders en ambtenaren van de betrokken 

gemeenten, de provincie Groningen en EZ zijn gekomen tot de afspraak over het 

zogenaamde landschapscompensatieplan 

3. Een lijst met belanghebbenden (buiten het privaatrechtelijke) met wie u heeft gesproken en 

waarover deze gesprekken gingen en hoe deze hebben bijgedragen aan draagvlak (zie ook 

bijlage: 10). 

4. De inhoudelijke planologische en ruimtelijk expertise die het ministerie van l&M heeft 

geleverd 

5. De jaarlijkse verdiensten van zowel Ten net en EZ aan het Nederlandse stroomtransport, de 

trend en de verwachte toename daarin 

6. De gefundeerde kosten van bovengrondse en ondergronds aanleg per km, inclusief 

afschrijvingen 

7. De jaarlijks geraamde verdiensten aan het 380 kV stroomtransport door Groningen en de 

verwachte toename daarvan in de toekomst 

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet openbaarheid van 

bestuur (Wob). Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de Wob 

verzoeken wijde gevraagde informatie voor 3 september 2017 (de wettelijke termijn is maximaal 4 

weken) toe te sturen. Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoeken 

wij u ons hier vooraf per mail van op de hoogte te brengen. In dat geval kunt u (net als bij de ter 
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inzagelegging) ons de stukken digitaal beschikbaar stellen. Daarnaast verzoeken wij u ons de naam en 

contactgegevens van de behandelend ambtenaar door te geven, zodra bekend is wie dat zal zijn. Ook 

verzoeken wij uw garantie deze te stukken te leveren minimaal drie maanden voordat u de procedure 

naar de Raad van State in werking zet. 

27. Maatschappelijke meerwaarde ondergronds 

U stelt dat de kosten van de aanleg en instandhouding van de nieuwe 380 kV-verbinding worden 

gedragen door TenneT en dat de financieel economische haalbaarheid van het project niet ter discussie 

staat. Ook stelt u dat een ondergronds deeltracé geen maatschappelijke meerwaarde heeft en dat 

kosten in strijd zijn met de uitgangspunten van SEV 111. Ons ontgaat hier de logica, zeker omdat u en 

Tennet vooraf hebben aangegeven dat er 10 km ondergronds op dit plan realistisch haalbaar is, u 

tevens stelt dat de financieel economisch haalbaarheid niet ter discussie staat op het de voorgestane 

verbinding, het SEV 111 aantoonbaar ruimte voor biedt gedeeltelijke ondergrondse aanleg en er anders 

dan u stelt wel degelijk sprake is van maatschappelijke meerwaarde: zowel de TK, als de provincie, alle 

betrokken gemeenten en wij, 16 maatschappelijke organisaties en burgerwerkgroepen hebben u 

unaniem deze meerwaarde aangegeven (zie bijlagen: 4; 5; 11). Een hogere maatschappelijke 
meerwaarde kan in onze ogen niet. Gedeeltelijke ondergrondse aanleg is anders dan u stelt ook op 

basis hiervan in overeenstemming met het SEV 111. 

28. Betrokkenheid van Groningers 

U stelt dat in november 2012 informatieavonden zijn gehouden met als doel de burgers en overige 

maatschappelijke organisaties in het gebied te informeren over de voorbereiding van het 

inpassingsplan en het MER en de heersende mening te peilen. Hiervan was geen van ons op de hoogte 

waren wij niet bij uitgenodigd, ondanks onze bekendheid bij Tennet en EZ na onze zienswijze in 2009 

en het door ons geïnitieerde ondergrondse onderzoek samen met LTO en de provincie Groningen en 

de mondelinge toezeggingen vanuit Ten net dat wij op de hoogte zouden worden gehouden. Ook is het 

verder vanuit u als verantwoordelijk procestrekker naar burgers, gemeenteraden en provinciale staten 

tot begin vorig jaar (2016) toen de plannen al in een ver gevorderd stadium waren volledig stil 

gebleven. U heeft geen enkele serieuze poging gedaan om burgers, gemeenteraden, provinciale staten 

en maatschappelijke organisaties inhoudelijk in uw planvoering te betrekken. 
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29. Landschapsplan 

Het landschapsplan behelst nog een nader uit te werken concept en in te vullen plan. Wij zijn van 

mening dat het ter inzage leggen van een nog nader uit te werken en in te vullen landschapsplan in dit 

stadium niet doelmatig en rechtmatig is. Temeer omdat u stelt dat het uiteindelijke landschapsplan 

juridisch bindend zal zijn. Bovendien is het inconsistent dat u dit plan nodig acht en zelfs juridisch wilt 

verankeren: er is immers volgens uw conclusies geen substantieel effect op het landschap. We hebben 

nu vooralsnog een aantal globale opmerkingen en behouden ons het recht voor om over de eindversie 

van dit landschapsplan in beroep te mogen gaan bij de Raad van State, omdat het uiteindelijke plan 

onzeker is en in principe nog alle vormen kan krijgen. Aanleg van camouflerende bosschages en bomen 

in een provincie die juist gekenmerkt wordt door haar karakteristieke openheid en weidse uitzichten 

legt ons inziens een gebrek aan professioneel inzicht aan de dag. Van dit soort maatregelen kan dan 

ook op voorhand gezegd worden dat zij niet als een serieuze oplossing aangedragen kunnen mogen 

worden. Het kan goed zijn dat dit soort maatregelen in andere delen van Nederland met andere 

landschapskenmerken op gaat (zie literatuurlijst Landschapsplan), maar dit soort oplossingen doen 

geen recht aan de Groningse landschappelijke karakteristieken en identiteit. Anders dan u zien wij 

geen maatschappelijke meerwaarde van deze maatregelen. Dorpsommetjes en andere mogelijke 

'spiegeltjes en kraaltjes' (zo worden uw maatregelen tegenwoordig in de volksmond genoemd) zijn 

immers reeds ruimschoots beschikbaar vanuit het Leefbaarheidsloket welke is opgericht vanuit de 

aardbevingsproblematiek. Wij vragen u ook onderbouwing hoe u denkt te komen tot maatschappelijke 

acceptatie en waarop u baseert dat u dit zult bereiken met dit plan. Ook al zullen een aantal 

maatschappelijke organisaties van het samenwerkingsverband (zie zienswijze met kenmerk 17-018-

8./\/) beroepshalve eventueel meewerken aan dit plan, betekent dat niet dat dit landschapsplan een 

maatschappelijk gedragen oplossing vormt die recht doet aan de onnodige schade in het gebied. Het 

samenwerkingsverband van 16 maatschappelijke organisaties en burgerwerkgroepen ten aanzien van 

dit landschapsplan de volgende gezamenlijke verklaring aan u overlegd tijdens uw informatieavond op 

18 mei dit jaar in Bedum. 

Verklaring van de 16 samenwerkende maatschappelijke organisaties en burgerwerkgroepen 

Minister Kamp heeft besloten een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aan te leggen van 

de Eemshaven naar Vierverlaten. Door ons prachtige, open Groninger landschap. Volgens een 

zeer slecht tracé. Een tracé met veel onnodige knikken, vlak langs waardevol cultureel erfgoed, 

dwars door het beste weidevogelgebied van Groningen, dwars door ons nationaal landschap 

Middag-Humsterland. 

De Joop van het tracé werd al in 2008, éénzijdig, door TenneT en het ministerie van EZ bepaald. 

En mocht sindsdien niet ter discussie gesteld worden. Wij, de 16 samenwerkende 

maatschappelijke organisaties en burgerwerkgroepen, zien betere, minder schadelijke 

mogelijkheden om deze hoogspanningsverbinding van de Eemshaven naar Vierverlaten te 

realiseren. Ook als de verbinding geheel bovengronds wordt gerealiseerd. Wij hebben keer op 

keer aangedrongen op overleg hierover met het ministerie. Het ministerie was niet tot overleg 

over het tracé bereid, bleef doof voor iedere kritiek. Verwees slechts naar de mogelijkheid een 

zienswijze in te dienen als het plan ter visie komt. 

Wij hebben ons de afgelopen tijd niet alleen fel verzet tegen dit slechte tracé. We hebben ons 

ook, samen met de provincie en de 8 betrokken gemeenten, constructief ingezet voor een beter 
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tracé. Door 10 km te verkabelen zou een belangrijk deel van de pijn worden weggenomen. De 

minister vond deze maatregel te duur, Groningen was dat niet waard. Demissionair minister 

Kamp zet zijn plan ongewijzigd door. 

Demissionair minister Kamp heeft bij verschillende gelegenheden in de Tweede Kamer verklaard 

dat het tracé in overleg met de regio tot stand is gekomen. Dit klopt niet: dat bleek ook glashelder 

uit de gezamenlijke oproep van de provincie, de 8 gemeenten en de 16 organisaties om het tracé 

aan te passen. 

Nu beweert hij dat hij overeenstemming met de regio heeft bereikt over het tracé en over een 

ruimhartige compensatie. Ook dat klopt niet: hij heeft slechts een afspraak gemaakt met de 

provincie en de gemeenten. Met ons, de 16 samenwerkende maatschappelijke organisaties en 

burgerwerkgroepen, actief in de regio, is geen overeenstemming bereikt. 

U hebt ons uitgenodigd voor een overleg over natuurcompensatie. En voor een overleg waarin 

u de stand van zaken rond de landschapscompensatie wilt toelichten. Wij, de 16 organisaties en 

groepen die actief zijn in en betrokken zijn bij de regio, vinden deze bijeenkomsten voorbarig. 

Voor ons is de strijd nog niet gestreden. Wij gaan door met ons verzet tegen het huidige plan. 

Wij blijven ons inzetten voor een beter plan. Met alle middelen. Omdat Groningen het waard is! 

29. Gelijkstroomverbinding 

U stelt dat het energietransportwerk in gereedheid zal moeten worden gebracht voor een 

duurzame toekomst. Wij missen in dit kader een uitwerking van een mogelijke ondergrondse 

gelijkstroomverbindingen en het al dan niet bundelen hiervan met bijvoorbeeld de cobrakabel naar 

bijvoorbeeld Vierverlaten, Ens of Diemen of andere mogelijke locaties verderop in Nederland, zodat 

niet alleen Groningen maar ook andere delen van Nederland kunnen worden ontzien van 

schadelijke effecten. 

30. Levensduur 

U stelt dat de onderhavige hoogspanningsverbinding technisch een minimale levensduur heeft van 

50 jaar. Wij missen concrete informatie voor welke periode u daadwerkelijk denkt dat deze 

grootschalige verbinding in ons landschap zal moeten staan. Wij verzoeken u om hier inzicht in te 

geven. Wij verzoeken u daarnaast onderbouwing hoe dit zich volgens u verhoudt tot de door u 

voorgestane (nog niet uitgewerkte) compensatiemaatregelen voor het landschap en de door u 

aangewende maatschappelijke acceptatie en meerwaarde. 

31. Redelijkerwijze optimalisatie 

U stelt dat het tracé is geoptimaliseerd met als doel milieueffecten van de nieuwe 380 kV

verbinding zoveel als redelijkerwijs mogelijk te voorkomen. Wij missen hier een duidelijke 

definiëring van "redelijkerwijs", want dit open latend is dit een te elastisch en daardoor subjectief 

begrip om doelmatig en rechtmatig te kunnen zijn. 
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32. Vormgeving met 'minimale' impact op het landschap 

U stelt dat door de vormgeving de impact op het landschap tot een minimum beperkt door een gladde, 

abstract rond iconische mast, neutraal in kleurstelling van grijstinten, met een minimum aan detail. 

Het ontwikkelde model laat volgens u ruimte voor een nadere detaillering en u geeft aan dat de 

precieze uitvoering van de Wintrackmasten op dit moment nog niet bekend is. Deze beschrijving is 

onvolledig, suggestief en subjectief: immers de exacte uitvoering is nog niet bekend, u geeft geen 

informatie over wat volgens u dit 'minimum' behelst en een onderbouwing waarom dat dit volgens u 

met deze palen en dubbele paalopstelling wordt bereikt. Ook ontbreekt hier op de zelfde wijze 

informatie en onderbouwing over de draadophanging en het extra aantal draden en de gordijnwerking 

hiervan. Ook missen wij in dit opzicht een vergelijk met de huidige 220 kv masten, die onder andere 

lager zijn, uit slechts één enkele paal per opstelling bestaat, waardoor heen gekeken kan worden en 

waarmee zichtbaarheid van de horizon minder onderbroken wordt, waarin beduidend minder optisch 

verstorend zijn door het nauwelijks tot niet aanwezig zijn van varkenskrullen, welke veruit minder 

zonlicht reflecteren en daardoor optisch niet zo als de wintrackpalen op de voorgrond treden en welke 

minder draden en een minder zichtbare draadophanging hebben. 

33. Ontbrekende paalposities 

Wij missen in uw plan de vastlegging van de exacte paal posities. U biedt immer in uw plan nu nog 

ongedefinieerde ruimte om vanuit omgevingsfactoren en/of om in samenspraak met 

grondeigenaren zowel tussen de twee palen van één opstelling en tussen de opstellingen onderling 

verschillende afstanden te hanteren. Hierdoor kan de impact van de verbinding op het landschap 

vooraf niet goed en volledig worden vastgesteld. Er bestaat vooralsnog het onwenselijke risico op 

nog meer verrommeling en onrust in het landschap. Ook worden wij en anderen zo niet in de 

gelegenheid gesteld om op de daadwerkelijk impact over het geheel, maar ook per locatie, onze 

zienswijze in te dienen of in beroep te gaan. 

34. 'Degenen die het aangaat' 

U stelt in uw plan dat de Structuur visie infrastructuur en ruimte de RO zo dicht mogelijk brengt bij 

degenen die het aangaat. U noemt hierbij expliciet burgers. Ook neemt u expliciet een doel van het 

Energie rapport 2015 in uw plan op om onder andere burgers en maatschappelijke organisaties uit te 

nodigen om deel te nemen aan een dialoog. Ook in uw brief van 10 oktober 2016 aan ons (bijlage 12) 

stelt dat u in uw visie op omgevingsmanagement het uitgangspunt hanteert dat overheden, burgers 

en bedrijven en maatschappelijke organisaties samen invulling gaan geven aan energieprojecten. En u 

benadrukt daarbij 'nóg meer dan in het verleden'. Wij verzoeken u te onderbouwen op welke wijze u 

vanuit deze stellingnames buiten de formeel-juridische kaders om in het verleden burgers en 

maatschappelijke organisaties dan heeft betrokken bij het vaststellen van de zoekcorridor en de 

startnotitie, bij het bepalen van de windparken in onze provincie, bij het bepalen van de RWE-centrale 

in onze provincie en bij het bepalen van de gaswinning in onze provincie. Wij vragen u ook vanuit dit 

perspectief te onderbouwen waarom u stelselmatig heeft geweigerd met ons de dialoog aan te gaan 

en waarom u toch meent deze en andere soortgelijke passages in uw plan en in uw communicatie te 

moeten opnemen. 

U stelt dat de provincie ten aanzien van landschapseffecten de provincie van de initiatiefnemer eist 

dat een goede afweging wordt gemaakt tussen ondergronds brengen of het bovengronds uitvoeren 
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met daarbij een compensatie van landschaps-, recreatieve- en cultuurhistorische maatregelen in een 

ruime strook langs het gehele tracé. Ondank dat het ons niet helder is waarom de provincie uiteindelijk 

akkoord is gegaan met landschapscompensatie (zie daarom ook punt 26) en niet ondergronds, menen 

wij op grond van bijlagen 4 en 5 te kunnen stellen dat de provincie logischerwijs niet kan vinden dat 

hier sprake is geweest van een goede afweging. Er moet dus een andere afweging ten grondslag liggen 

aan het besluit overstag te gaan voor compensatiegelden. 

35. Landschappelijke en cultuur-historische waarde 
U stelt eerst in uw plan dat er op enkele locaties, zoals Middag-Humsterland sprake is van 

landschappelijke of cultuurhistorische waarde. Kunt u aangeven wat u bedoelt met 'locaties' en 

onderbouwen waarom u hier slechts 'enkele' zegt? Dit is ons niet duidelijk. Ook is dit niet consistent 

met wat u later stelt over het gehele plangebied: 'Het landschap van zowel het dijkenlandschap als het 

wierdenlandschap wordt gekenmerkt door de weidsheid en de panoramische vergezichten. 

Cultuurhistorisch gezien is het een oorspronkelijk landschap, waar de historische samenhang in grote 

mate bewaard is gebleven. Het westelijk deel van dit plangebied is benoemd tot Nationaal Landschap 

Middag Humsterland. Het behoort tot de oudste cultuurlandschappen van West-Europa.' Is er volgens 

u nu in het plangebied breed of op enkele plekken sprake van grote mate van historische samenhang, 

openheid en weidsheid? Op grond van alle voorgaanden en ook van de zienswijze met kenmerk 17 -

018-EWonderschrijven wij uw conclusies dat er met de door u voorgestane 380 kv verbinding geen 

sprake is van substantiële impact op het landschap, zowel algemeen maar ook specifiek, zoals bij 

Westeremden, Stedum, Westerdijkshorn, Oude AE, Winsumermeeden, Sauwerd en Klein Wetsinge, 

Reitdiepdal, Middag Humsterland en Nieuwbrug niet. 

36. 'Zorgvuldigheid' 

U stelt dat aan de totstandkoming van de tracékeuze een uitgebreid en zorgvuldig besluitvormend 

traject is vooraf gegaan. U heeft stelselmatig de dialoog met ons afgehouden en daarmee onze 

maatschappelijke en professionele kennis en inbreng van het gebied buiten spel gehouden. Daarnaast 

gaat u daarmee voorbij aan onder ander de hierboven genoemde insteek vanuit Structuurvisie 

infrastructuur en ruimte en het Energierapport 2015. Het woord 'zorgvuldig' begrijpen wij niet. Wij 

vragen u te definiëren en te onderbouwen waarom u uw besluitvorming als zorgvuldig betitelt? 

U en het SEV 111 stellen het volgende: Bij de vaststelling van nieuwe tracés van 

hoogspanningsverbindingen of wijziging in bestaande hoogspanningsverbindingen wordt steeds het 

vigerende beleidsadvies inzake magneetvelden15 voor gezondheidsaspecten van elektromagnetische 

velden in acht genomen. Hiermee is het GROENE in de mer opgenomen alternatief bij voorbaat niet 

realistisch en had volgens ons niet in mer opgenomen mogen worden en is daarmee bovendien het 

'volgen' van de 220 kV anders dan u stelt op basis hiervan niet 'zinvol' te noemen (dit is immer het 

enige alternatief dat de 220 kv verbinding enigszins volgt). Wij zijn van mening dat u onrechtmatig en 

doelmatig dit alternatief toch heeft opgenomen in de mer en andere met minder gevoelige 

bestemmingen heeft weggelaten (zie bijlage 1). 

Vanuit het mer-perspectief stelt u in uw plan dat een hoogspanningsverbinding en de aanleg daarvan 

een effect kunnen hebben op de mens en de omgeving en dat het voor de besluitvorming van een 

tracé een belangrijke vraag is in hoeverre er sprake is van effecten van de nieuwe 
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hoogspanningsverbinding op de mens en de omgeving. Wij vragen u in relatie tot dit punt doelmatig 

en rechtmatig te onderbouwen op basis van welke criteria u de inbreng van de 16 samenwerkende 

maatschappelijk organisaties en burgerwerkgroepen en de betrokken Groningse overheden, die los 

van elkaar en gezamenlijk herhaaldelijk hebben aangegeven dat er betere alternatieven zijn en dat 

mens en omgeving (en ook weidevogels) door de huidige verbinding onnodig zwaar getroffen worden, 

inhoudelijk blijft negeren en u toch blijft u vasthouden aan het VKA. 

U stelt dat het ROZE alternatief overwegend positief scoort ook voor landschappelijke 

gebiedskarakteristiek en samenhang tussen elementen. Wij missen de onderbouwing, voor het hele 

traject en in het bijzonder ten aanzien van Nationaal landschap Middag Humsterland (temeer omdat 

dit laatste in strijd is met het Sev 111). 

U geeft aan dat het tracé in de gemeente Bedum en Winsum slechts enkele honderden meters 

noordelijker ligt dan de huidige 220 kv verbinding. Dit klopt niet, het gaat eerder om een kilometer, 

brengt vervolgens een knik met zware hoekpalen midden in het open en onaangetaste landschap 

tussen Winsum en Westerdijkshorn teweeg en vormt hierdoor optisch een hekwerk voor bijna alle 

huizen ten noordwesten om Westerdijkshorn heen, waar nu grotendeels sprake is van een totaal open 

horizon en tot aan Winsum reikend oud cultuur landschap zonder industriële elementen en wegen: 

een unieke kernkwaliteit van dit gebied, niet alleen voor bewoners maar ook voor toeristen en 

dagjesmensen. Bovendien zorgt deze afstand uiteindelijk voor en nieuwe en scherpe diagonale 

doorsnijding en extra hoekpalen tussen Klein Wetsinge en Sauwerd en tast daarmee deze kleinschalige 

dorpjes onevenredig aan. Wij onderschrijven uw conclusies dan ook niet dat de impact op het 

landschap hier niet substantieel is. 

U stelt dat er in het Landschapsinpassingsplan maatregelen zijn opgenomen voor een goede inpassing 

van de 380 kv verbinding bij Klein- en Groot Wetsinge. Sauwerd ontbreekt hier. Wij vragen u bovendien 

te onderbouwen wat u hier met 'goed' bedoeld (is immers een subjectief begrip), welke criteria u 

hierbij hanteert (kwalificeren bijvoorbeeld de inwoners van deze dorpen dit ook als 'goed'?) en 

waarom dit volgens u nodig is: immers er is volgens u eigen conclusie geen substantiële impact op het 

landschap tussen deze dorpen. 

37. Nieuwe doorsnijdingen en nieuwe verbinding 

U stelt dat conform het uitgangspunt van SEV 111 nieuwe doorsnijdingen van het landschap zo veel als 

mogelijk dient te worden voorkomen en het daardoor de voorkeur verdient de nieuwe 380 kV

verbinding geen nieuwe doorsnijding van het landschap te laten veroorzaken door deze dus zo dicht 

mogelijk bij of langs het tracé van de bestaande 220 kV-verbinding te ontwerpen. Echter alle in de mer 

opgenomen tracés zijn nieuwe doorsnijdingen die nieuwe gevolgen heeft voor mens en omgeving: zo 

dicht mogelijk langs het tracé doet daar niet aan af. Ook verhoudt deze stellingname slecht tot het 

huidige VKA: deze wijkt op aanzienlijke stukken behoorlijk af (zie ook zienswijze met kenmerk 17-018-

El/V) en veroorzaakt veel nieuwe schade. Vanuit het SEV 111 geredeneerd gaat het hier bovendien niet 

om het vervangen van het 220 kv-verbinding, maar expliciet om een nieuwe 380 kV-verbinding. Er is 

dan ook bij elk alternatief per definitie sprake van een nieuwe doorsnijding. Volgens ons had met het 

vaststellen van de zoekcorridor niet alleen vooral verder noordwaarts (zoals u heeft gedaan), maar 

veel beter zuidwaarts opgerekt kunnen worden: immer dat maakt het tracé korter en neemt een aantal 

knelpunten en aantastingen weg. Bovendien 'is het zo dicht mogelijk langs het bestaande tracé' een 
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relatieve benadering waarvan niet duidelijk is waar de grenzen liggen en welke ruimte biedt zowel 

binnen als buiten de zoekcorridor. Het SEV 111 laat ook expliciet ruimte voor een kortere verbinding 

buiten de zoekcorridor, zoals op de door u in het plan opgenomen kaart te zien is (p. 37). U redeneerlijn 

is ons inziens ook niet consistent: u kijkt in uw eigen ondergrondse deelstudies buiten het zoekgebied 

en schrijft daar alternatieven weg omdat delen te ver van de huidige 220 kv zouden komen te liggen, 

terwijl het VKA op delen nóg verder van het huidige 220 kV ligt: zoals de nieuwe doorsnijding boven 

Bedum en die met een enorme knik dwars een totaal open gebied tussen Bedum en Winsum doorkruist 

en daarmee ook nog eens het belangrijkste weidevogelkerngebied van de provincie en vervolgens 

Sauwerd-en Klein Wetsinge diagonaal doorsnijdt. Wij zijn van mening dat de grond waarop u de 

grenzen van de zoekcorridor heeft vastgesteld door de achterhaalde startnotitie niet langer rechtmatig 

is: immers er is geen sprake meer van bundelen met de 220 kV verbinding omdat deze wordt 

afgebroken. Bovendien wijken de tracés teveel af van de huidige 220 kV om van bundelen te kunnen 

spreken. Wij onderschrijven uw veronderstelling dat deze corridor de bandbreedte van de 

keuzemogelijkheden van de alternatieven aangeeft, en dat alleen de door u opgenomen alternatieven 

in het mer hieraan zouden voldoen en uw interpretatie van het SEV 111 dan ook niet. 

38. Onjuiste grondslag VKA 

U stelt dat het M MA een belangrijke rol heeft gespeeld bij de besluitvorming over het 

Voorkeursalternatief (VKA) voor de verbinding Noord-West 380 KV EOS-VVL. Dit kan niet kloppen, 

immers: het door u vastgestelde MMA (die wij overigens niet als MMA onderschrijven) ontziet de 

meest kwetsbare gebieden en dat doet het VKA niet. Er zijn in dat opzicht ook andere alternatieven 

mogelijk, waaronder het alternatief ORANJE. Het VKA heeft volgens ons geen juiste grondslag om VKA 

te zijn, zie hiervoor zienswijze met kenmerk 17-018-EW. Ook heeft u op geen enkele manier 

inhoudelijk en wetenschappelijk onderbouwd aangetoond dat de geldelijke compensaties die u nodig 

acht bij het VKA de schade aan vogels en het landschap daadwerkelijk zullen compenseren. 

39. Oneigenlijke verdiscontering 380 kv met 220 kv en 110 kv verbindingen 

U streept de effecten van het verdwijnen van het 220 kV tracé en het 110 kV één op één weg met de 

nieuwe effecten van het 380 kV tracé. Er is bij de 380 kv sprake van een nieuwe 

hoogspanningsverbinding die in zijn weerga op geen enkele wijze vergeleken kan worden met de 

huidige 220 kv en/of 110 kv: ander tracéverloop, hogere, dikkere en dubbele palen, een gordijnwerking 

aan draden, die nieuwe omwonenden treft, door het belangrijkste weidevogelgebied van de provincie 

snijdt, dichter langs dorpen komt, veel scherpe bochten en knikken telt, nog langer wordt dan de toch 

al onnodig lange en schadelijke 220 kv verbinding, enzovoort. Bovendien biedt het SEV 111 biedt 

expliciet ruimte voor het verkabelen van llükv en 150 kv, dit om te compenseren als bundelen of 

combineren bij een wenselijk tracé niet mogelijk is. Het optellen en aftrekken van kilometers 

bovengronds van verschillende type verbindingen snijdt inhoudelijk en landschappelijk volgens ons 

geen hout, het gaat om een vergelijk als tussen appels en peren. 

40. Mogelijkheden voor het ontzien van NNN-gebieden 

U geeft het volgende aan: 'De uitgangspunten voor het bepalen van locaties waar indien mogelijk geen 

masten komen, betreffen (onder andere) het NNN.' Naar onze stelligheid zijn er voldoende 

mogelijkheden om het NNN te ontzien, zoals blijkt uit uw ondergrondse deelstudies en het onderzoek 

van de provincie. 
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41. Betere alternatieven met meer rechtstand 

U geeft aan zoveel mogelijk rechtstand na te streven en aansluiting te zoeken bij bestaande elementen 

in het landschap. Dit heeft u in uw VKA juist beperkt tot een minimum: er zijn enorme effecten op tal 

van plaatsen: nieuwe ruime bocht om Bedum en doorsnijding middendoor van totaal open gebied 

tussen Bedum en Winsum, zowel vanuit Winsum als Bedum bezien, nieuwe nu diagonale doorsnijding 

tussen Sauwerd en Wetsinge waardoor historische samenhang uiteen valt en men elkaar niet meer 

kan zien door de geplande hoekpalen, doorsnijding van een Nationaal Landschap en teven oudste 

Cultuurlandschap van West Europa en een optisch onlogisch en verstorend zigzagpatroon bij 

Nieuwbrug. In samenhang met alle aangedragen punten in deze zienswijze verzoeken wij af te stappen 

van het huidige VKA en betere alternatieven op te nemen in uw mer studie en daar uw afwegingen op 

aan te passen. 

42. Publieke waarden versus privaatrechtelijke waarden 

U geeft aan in overleg met grondeigenaren het blauwe tracé te hebben geoptimaliseerd. U heeft niet 

overleg met maatschappelijke organisaties en burgerwerkgroepen de publieke waarden willen 

optimaliseren. Natuurlijk, het is hun land, maar het is immers ons aller landschap, onze woon- en 

leefomgeving. Lelijkheid in het landschap draagt niet bij aan het publieke welzijn en wekt onrust op. 

Gezien het hier ook om publieke waarden gaat menen wij het gerechtvaardigd dat u ook onze inbreng 

mee neemt in uw afwegingen. 

43. Meerwaarde van ondergronds 
U geeft in het inpassingsplan aan dat de meerwaarde van ondergronds niet evident is gebleken. Zoals 

reeds gezegd denken een meerderheid van de Tweede Kamer, de provincie en de betrokken 

gemeenten en de maatschappelijke organisaties en burgerwerkgroepen daar unaniem anders over. 

Waarom de politiek overstag is gegaan en genoegen heeft genomen met geldelijke compensatie is 

voor ons niet transparant (zie daarom punt 26), maar dit heeft zeker niet met het ontbreken van deze 

evidentie te maken en neemt dus ook niet weg dat een ondergronds deeltracé aantoonbaar wel 

degelijk evident en van maatschappelijke meerwaarde is gebleken (zij bijlagen: 4; 5; 11). Wij begrijpen 

en onderschrijven deze conclusie dan ook niet: een hogere evidentie en maatschappelijker 

meerwaarde kan in onze ogen niet. 

U stelt dat de maatschappelijke meerwaarde van deels ondergrondse aanleg niet evident is gezien de 

forse meerkosten die dit met zich meebrengt. Bovendien biedt volgens u een bovengrondse 380 kV 

verbinding een hogere leveringszekerheid. Een deels ondergrondse aanleg voldoet volgens u daarmee 

niet aan de uitgangspunten van het SEVI 11. Dit is niet juist. SEV 111 stelt namelijk dat bij lokale knelpunten 

op projectniveau een integrale afweging zal worden gemaakt op basis waarvan besloten kan worden 

tot andere oplossingen, zoals gedeeltelijke ondergrondse aanleg of alternatieve tracering. Dit kon dus 

zelfs in 2009 al, toen de technische stand van zaken nog heel anders was dan nu. Er is nu immers 

landelijk 40 km gereserveerd en nadrukkelijk aangegeven dat op het Groningse tracé 10 km mogelijk 

is. Ook is er elders in N L al ca. 20 km gerealiseerd. SEV 111 stelt bovendien niets over maatschappelijke 

meerwaarde of over een kosten-maximum. Het gaat hier daarnaast juist om een integrale afweging: 

nieuwe doorsnijding van een open en onaangetast eeuwenoud cultuurgebied (Westerdijkshorn-Oude

Ae-Winsu mermeedengebied), de afname en/of verstoring van leefgebied van weidevogels in en buiten 

de N N N en de significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van de belangrijkste 

leef gebieden van weidevogels(zg. N N N-gebieden) in een door energie-exploitanten zwaar getroffen 
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provincie. Tevens speelt een nieuwe diagonale doorsnijding van de aan een gelegen dorpjes Sauwerd 

en Klein-Westsinge met bovendien een nieuwe zware hoeksopstelling en een enorme maar door u 

telkens verzwegen impact op de omwonenden en het doorsnijden en aantasten van het Nationaal 

landschap Middag Humsterland. Dit laatste is wél in strijd met de uitgangspunten van het SEVll I. Er zijn 

bovendien allerhande alternatieven mogelijk (zie onder meer bijlage 1), waarmee het Nationaal 

Landschap in hogere mate of zelfs in het geheel kan worden ontzien (zoals bij uw eigen ORANJE 

alternatief). Daarnaast: ondergrondse aanleg kost ten principale immers meer dan bovengronds en 

dat was tijdens het vaststellen van het SEV 111 al duidelijk, maar geen reden om het niet op te nemen. 

Ook heeft Tennet rekening gehouden bij het aanbesteden van de aanleg van het tracé met een 

ondergronds deeltracé. Dit laatste geeft aan dat de kosten op voorhand geen probleem vormden, maar 

achteraf (op overigens geheel on-transparante wijze) als legitimering worden aangewend om van 

ondergronds af te zien. Ook de leveringszekerheid is geen argument waarop ondergrondse aanleg in 

strijd zou zijn met de uitgangspunten van het SEV 111, immers er zijn 10 km ondergronds mogelijk. Wij 

onderschrijven uw conclusie dat deels ondergrondse aanleg in strijd zou zijn met het SEV 111 dan ook 

niet en verzoeken u om uitleg waarom u concludeert dat ondergronds hier in Groningen niet aan de 

orde kan zijn en elders in NL wel. 

44. Schadelijke impact landschap 

U stelt dat het een belangrijk uitgangspunt is om tot een goede inpassing en een lijn die een rustig en 

eenvoudig beeld oplevert te komen en dat dit uitgangspunt aan de basis heeft gestaan van het 

vaststellen van het tracé voor de nieuwe 380 kV-verbinding. Echter het VKA doorsnijdt het landschap 

op nieuw plekken met onnodig veel bochten en knikken en zware hoekopstellingen. Bovendien laat dit 

plan ruimte voor het aanpassen van paalposities binnen en tussen de paalopstellingen in overleg met 

individuele grondeigenaren op basis van individuele belangen. Wij begrijpen niet hoe u op deze wijze 

met het huidige VKA en inpassingsplan denkt te kunnen komen tot een daadwerkelijk rustig en 

eenvoudig beeld. U stelt vervolgens ook zelf dat de nieuwe 380 kV-verbinding door zijn omvang een 

grotere zichtbaarheid dan de huidige 220 kv verbinding heeft in het open landschap dat van invloed is 

op de gebiedskarakteristiek. Bovendien is er volgens u sprake van meer richtingsverandering ten 

opzichte van de bestaande 220 kV-verbinding in een authentiek en gaaf landschap. Wij begrijpen niet 

dat u toch vol kunt houden dat er geen sprake is van een wijziging van het landschappelijk 

hoofdpatroon. Bovendien missen wij in uw conclusie over het landschap een beschrijving van de 

schadelijke impact op het landschap, want een beschrijving alleen over de wijzigingen volstaan in een 

mer niet. Wij vragen u om een nadere uitwerking op de aantasting van het landschap en tevens een 

onderbouwing van hoe u komt tot de conclusie dat het 'landschappelijke hoofdpatroon' met het VKA 

ongewijzigd zou blijven. 

45. Bouwnorm aardebevingsgebied 

Wij vinden in uw plan nergens de bouwnorm die u heeft gehanteerd in het aardbevingsbestendig 

maken van het ontwerp. Gezien de omvang van de palen en zware gewicht bovenin, maken wij ons 

zorgen op de mogelijk impact van het ombuigen of omvallen van één of meerdere palen (domino

effect) en de mogelijk rampzalige gevolgen daarvan op mens, dier en omgeving. 
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46. Gebiedsproces voor vaststellen MMA en VKA 

Van meet af aan hebben wij herhaaldelijk aangegeven dat een gebiedsproces (met verantwoordelijke 

overheden, Tennet, maatschappelijke organisaties en burgers) niet alleen tot een gedragen oplossing 

zal leiden, waarbij (mits kundig begeleid, en uit navraag blijkt dat veel bureaus deze kundigheid kunnen 

leveren) het ook tot begrip en afname/verdwijnen van weerstand leidt daar waar wensen niet 

ingewilligd blijken te kunnen worden: dit omdat belanghebbenden in het proces betrokken en gehoord 

zijn geweest en daardoor begrip krijgen voor de meerwaarde en onmogelijkheden van de uitkomsten. 

De uitkomsten worden in een dergelijk proces vanuit lokale waarden en kennis ook vanuit vele 

kennishoeken geoptimaliseerd. De vigerende formele en technische kaders geven hierbij de reikwijdte 

van de zoekmogelijkheden aan. Daarnaast leidt een dergelijk proces aantoonbaar tot een snellere 

uitkomst dan alleen het volgen van het formele spoor: dit leidt immers tot weerstand en alle gevolgen 

van dien. Dit hebben we ook herhaaldelijk aan u meegegeven. Hoe dan ook: het kan nu niet zo zijn dat 

u uiteindelijk tijdsdruk aanwent om niet tot een minder schadelijk VKA over te kunnen en willen gaan. 

Deze tijdsdruk kan en mag in onze ogen niet de reden worden waarom Groningen de komende 50 tot 

100 jaar met een onwenselijk en onnodig schadelijk verbinding mag komen te zitten. We hebben u in 

dit opzicht een pragmatische handreiking gedaan: alternatief ROSE (uw MMA) met een ondergronds 

deeltracé om zo de meest kwetsbare waarden te ontzien (zie bijlage 5). Wij zien echter in alternatief 

ORANJE het beste alternatief (onze MMA en VKA) van de door u gepresenteerde alternatieven (korter 

en minder impact op het oude landschap, ontziet nationaal landschap Middag Humsterland en het 

belangrijkste weidevogelgebied). Wel moet hier gekeken worden of het aantal gevoelige 

bestemmingen hier omlaag gebracht kan worden (dat gaat echter om 1 of 2 huizen, dus het is onze 

ogen realistisch en noodzakelijk dit verder te onderzoeken). Echter: met een gebiedsproces zal naast 

het meest optimale tracé ook het meest draagvlak worden gegeneerd en daarmee de door u 

voorgestane maatschappelijke meerwaarde en acceptatie. 
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Tot slot 

Wij vinden uw 'integrale' afweging op veel punten subjectief, niet voldoende transparant en 

onderbouwd met een vaak onduidelijke mix van juridisch/beleidsmatige argumenten waar het om 

inhoud zou moeten gaan en vice versa en daarmee geen recht doend aan de daadwerkelijk situatie en 

context in Groningen. Wij doen u daarom opnieuw een handreiking: om samen met u middels een 

gebiedsproces tot maatschappelijke meerwaarde en een meer integrale en duurzamere oplossing voor 

mens, dier en omgeving te komen waarvan naast uw kaders en uw belangen en verantwoordelijkheden 

van Tennet ook Groninger waarden, kennis en belangen een essentieel onderdeel uitmaken. Wij 

moeten ten slotte meerdere generaties verder met deze grootschalige ingrijpend industriële ingreep 

in onze leefomgeving en willen ons er samen met u hard voor maken om dit economisch, 

maatschappelijk en ecologisch op een zo verantwoord mogelijke wijze te doen. Om samen met u te 

komen tot een maatschappelijk breed gedragen tracé op basis van gedegen gebiedskennis ook van 

binnen uit. Wellicht ten overvloede: naast een zorgvuldig één-op-één reactie op alle punten van deze 

zienswijze verzoeken wij ook de door u onbeantwoorde vragen in de bijlagen 2, 9; 9b; 10 te 

beantwoorden. 

Vriendelijke groetend, 

Werkgroepen Westerdijkshorn en Sauwerd/Wetsinge '380 kV Noord-West moet goed, omdat het 

kan!' 
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NOORD-WEST 380 KV FASE 1 

1 Inleiding 

Transmission System Operator (TSO) TenneT is voornemens om een nieuwe 380 kV hoog

spanningsverbinding te realiseren tussen Eemshaven Oudeschip en Vierverlaten. Voor deze 

nieuwe verbinding is de zogeheten Rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Initiatief

nemer is TenneT. De Ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (l&M) 

vervullen de rol van bevoegd gezag. 

In 2015 is het proces in een stroomversnelling terecht gekomen. Het voorontwerp lnpassingsplan 

is in het najaar van 2015 voor Bra-overleg aan medeoverheden voorgelegd. In 2016 is daarnaast 

de mogelijkheid van verkabeling van bepaalde tracégedeelten nabij gevoelige bestemmingen 

opnieuw in beeld gekomen, mede vanwege de recente ontwikkelingen in en opgedane 

ervaringen met de technologie van ondergrondse hoogspanningsverbindingen. Vanuit de 

samenleving is gevraagd in hoeverre het door de Minister voorgestelde voorkeursalternatief 

vanuit maatschappelijk en ruimtelijk oogpunt nog steeds de meest wenselijke is. Mede op basis 

van de Bra-reacties om te komen tot een zorgvuldige weging van de mogelijkheden van 

verkabeling, laat de minister een onderzoek doen of de verkabeling van een deel van het tracé 

meerwaarde zou kunnen hebben. De provincie, Tennet en het ministerie zijn over in de opzet 

van dit onderzoek in overleg. 

Met het oog daarop heeft de provincie Groningen D-Cision verzocht haar te ondersteunen bij de 

gesprekken met het ministerie en TenneT over de opzet van een objectieve beoordelings

systematiek, de oriëntatie op alternatieve tracés die voorzien in de maatschappelijke wensen 

en hoe deze zich laten vergelijken met het door de Minister voorgestane voorkeursalternatief. 

D-Cision heeft vervolgens in samenspraak met de gemeenten Bedum, Delfzijl, Eemsmond, 

Groningen, Loppersum, Winsum en Zuidhorn1 genoemde vragen onderzocht. De weerslag hiervan 

is in het voorliggende rapport opgenomen. 

Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt beschreven op welke wijze het proces 

is verlopen en hoe de alternatieven zijn beoordeeld. In hoofdstuk 3 worden de onderzochte 

alternatieven beschreven. In hoofdstuk 4 wordt de evaluatie van de verschillende alternatieven 

gepresenteerd. Hoofdstuk 5 bevat de conclusies. 

1 In een later stadium is de gemeente Ten Boer er ook bij betrokken, vanwege het overschrijden van de 
gemeentegrenzen bij enkele nieuwe alternatieve tracés. 
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NOORD-WEST 380 KV FASE 1 

2 Het proces 

2. 1 Vraagstelling 

Transmission System Operator (TSO) TenneT is voornemens om een nieuwe 380 kV hoog

spanningsverbinding te realiseren tussen Eemshaven Oudeschip en Vierverlaten. Deze verbinding 

zal de bestaande 220 kV hoogspanningsverbinding vervangen (zie Figuur 1 ). De bedoeling is dat 

de nieuwe verbinding in de eerste fase in de vorm van twee 380 kV circuits zal worden 

uitgevoerd. In een later stadium, in beginsel bij realisatie van een nieuwe 380 kV verbinding 

tussen Vierverlaten en Ens, zullen twee additionele 380 kV circuits worden toegevoegd in de 

zogeheten 4-circuit 380 kV Wintrack masten. 

Figuur 1. Netkaart van de hoogspanningsverbindingen in Groningen (Bron: Bijlagenboek lnpassingsplan 
Noord-West 380 kV EOS-VVL, MinEz, 23 november 2015, status: voorontwerp). 

In de voorliggende studie worden mogelijke tracés voor de nieuwe 380 kV verbinding tussen 

Eemshaven en Vierverlaten onderzocht. Hierbij wordt breder gekeken dan de door TenneT 

voorgestelde voorkeursvariant, zoals die in het Voorontwerp lnpassingsplan Noord-West 380 kV 

EOS-VVL is opgenomen. 

2. 2 Proces voor definiëring van mogelijke tracés 

Eerder heeft TenneT een aantal mogelijke tracés gedefinieerd voor de nieuwe 

hoogspanningsverbinding. Deze zijn weergegeven in Figuur 2. Omdat de technologie van 

verkabeling van 380 kV verbindingen indertijd minder ver ontwikkeld was, zijn destijds alleen 

bovengrondse varianten beschouwd. 

TenneT heeft destijds geconcludeerd dat tracés in een nauw zoekgebied rond de bestaande 220 
kV verbinding de voorkeur verdienden (zie Figuur 3). De overwegingen om de andere tracés niet 

langer in de afweging mee te nemen, zijn onbekend. De resterende drie tracés zouden tot 

bundeling van infrastructuur leiden, vanwege het samenvallen met de bestaande 220 kV 

verbinding. Evenwel, in de huidige plannen wordt de bestaande 220 kV in zijn geheel vervangen 
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NOORD-WEST 380 KV FASE 1 

door de nieuwe 380 kV verbinding (waarmee het bundelingsargument niet langer van toepassing 

is). 

Ten-

\ 

{� 
-

........ "°"""'"" 

Figuur 2. Potentiële tracés zoals indertijd door TenneT geschetst. 

Aduard 

Sauwerd 
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Viervêrlaten 
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Loppersum -\ 

Bestaand Netwerk =380 kV = 220 kV 11 O kV - Deelgebiedgrens Noord-West 380 kV 

-

Figuur 3. Zoekgebied voor het nieuwe tracé zoals gehanteerd in de MER (bron: Noord-West 380 kV 
Eemshaven Oudeschip-Vierverlaten, Samenvatting MER, Tauw, 12 oktober 2015). 

De voorgestelde tracés, waaronder het voorkeursalternatief, leiden tot een aantal problemen, 

zoals de doorsnijding van het natuurgebied Middag-Humsterland en cultuurhistorische objecten 
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NOORD-WEST 380 KV FASE 1 

langs het tracé. Omdat vanuit de Provincie Groningen is aangegeven dat nadere argumentatie 

om te komen tot het voorkeursalternatief wenselijk is, heeft D-Cision in samenwerking met de 

provincie en de betrokken gemeenten een aantal andere tracés geschetst. Deze zijn, samen 

met het voorkeursalternatief, weergegeven in Figuur 4. In het voortraject zijn ook een aantal 

andere tracés beoordeeld, die vanwege evidente nadelen niet in de eindanalyse zijn betrokken. 

Zie hiervoor Figuur 5. 

-1.VKA 

- 2. N460ost 

-3.N46West 

4. N46 verkabeld 

-5.Winsum 

- 6. Ellerhuizen 

- 7. Corridor 

- -

Figuur 4. Het voorkeursalternatief (in rood) en de door D-Cision onderzochte tracés. Variant 4 ('N46 
verkabeld') is deels als ondergrondse verbinding uitgevoerd. 
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.,, 

...,.,,.,,,·"'-- -:;.;;...--..... ___ ..._, ______ ....... 
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Figuur 5. Door D-Cision voorgestelde tracés die vanwege evidente nadelen niet in de eindafweging zijn 
meegenomen. 

Daarna ast is in het bestuurt ijk overleg van 7 juli tussen het Ministerie van Economische Zaken, 

T enne T en de Provincie Groningen afgesproken om verka bel ing te onderzoeken op het huidige 

voorkeursalternatief en een tracé langs de N46. Deze zijn weergegeven in Figuur 6. 

Figuur 6. Recent doorTenneT voorgestelde tracés waarbij verkabeling van een deel van het tracé wordt 
voorgesteld (aangegeven in lichtere kleur). 

2. 3 Beoordelingskader 

Om de alternatieve tracés systematisch te kunnen beoordelen en onderling objectief te kunnen 

ver gel ijken, zijn door de Provincie Groningen en de betrokken gemeenten een aantal 

uitgangspunten geformuleerd: 

28 OKTOBER2016 PAGNA 7 VAN 25 

0013 

68 van 462



NOORD-WEST 380 KV FASE 1 

> De tracés zullen worden beoordeeld volgens een evenwichtig, helder, consistent (en waar 

mogelijk kwantitatief objectiveerbaar) beoordelingskader. De huidige voorkeursvariant van 

Tennet vormt daarbij de referentie. 

> Voor de afweging wordt uitgegaan van een aantal hoofdcategorieën, met daarin een 

onderverdeling. Hierbij is als voorkeursvolgorde aangegeven: 1. Mensen, 2. Natuur en 3. 

Landschap. 

> In zijn algemeenheid geniet bundelen en combineren van infrastructuren de voorkeur 

(wegen, waterwegen, bestaande hoogspanningsverbindingen etc.). 

De gehanteerde criteria zijn in Tabel 1 samengevat. 

Tabel 1. Criteria die bij de beoordeling van de alternatieve tracés zijn gehanteerd 

HOOFDCATEGORIE 

Mensen 

Natuur 

Landschap 

Timing 

Techniek 

Economie 

Politiek 
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ONDERDEEL 

Gevoelige bestemmingen 

Belemmering van het uitzicht 

Verstoring weidevogelgebieden 

Verstoring Natuur Netwerk 
Nederland (NNN-gebieden) 

Beïnvloeding Middag
Humsterland 

INDICATOR 

# (bedrijfs)woningen binnen een straal van 80 m 
tot hartlijn (van het tracé) 

# (bedrijfs)woningen binnen een straal van 400 m 
tot hartlijn. 

# km2 weidevogelgebied dat wordt beïnvloed, 
rekening houdend met effecten van verschillende 
bouwhoogten. 

# km2 NNN-gebied dat wordt beïnvloed, rekening 
houdend met effecten van verschillende 
bouwhoogten. 

# km2 gebied dat wordt beïnvloed, rekening 
houdend met effecten van verschillende 
bo uwhoogten. 

Bundeling van infrastructuur Mate van bundeling met bestaande zichtbare 
infrastructuur (hoogspanningslijnen, wegen, 
spoorlijnen, etc.). 

Doorsnijding open landschap # km tracé dat open landschap doorkruist. 

Cultuurhistorische objecten #objecten binnen een straal van 400 m tot 
hartlijn. 

Stroomlijning/ rechtstandfactor Kwantificeerbare factor, die mate van kronkeling 
weergeeft (een kaarsrechte lijn tussen EOS en 
WL heeft rechtstandfactor 0). 

Eventuele vertraging t.o. v. VKA 

Kruising van belangrijke 
ondergrondse gas)inf rastructuur 

Realiseerbaarheid 

Afwijking van tracé VKA 

Meer- of minderkosten t.o. v. 

VKA 

Kosten van tijdelijke 
operationele maatregelen 

Inschatting politieke 
acceptatie I haalbaarheid 

Geschatte vertraging in kwartalen. 

#kruisingen HTL en RTL-leidingen Gasunie en evt. 
andere ondergrondse infrastructuur. 

Beoordeling van eventuele technische, 
organisatorische of logistieke problemen te 
verwachten. 

# km tracé dat afwijkt van VKA. 

Indicatieve schatting: significant meer I minder I 

ongeveer gelijk. 

Indicatieve schatting: significant meer I minder I 
ongeveer gelijk. 

Indicatieve schatting politieke haalbaarheid. 
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2.4 Nut en noodzaak van Noordwest 380 kV Fase 1 

NOORD-WEST 380 KV FASE 1 

Alvorens te continueren met een beschrijving van de nader onderzochte alternatieve tracés, 

wordt ingegaan op het nut en noodzaak van realisatie van het tracé Noordwest 380 kV Fase 1. 2 

In Nederland is al jaren een ontwikkeling gaande van verplaatsing van elektriciteitsproductie

vermogen naar de kustregio's. Daarbij zijn vier concentratiegebieden te onderkennen: 

Eemshaven, IJmuiden, Maasvlakte en Borssele. Vooral in Eemshaven en Maasvlakte is in het 

afgelopen decennium veel nieuw productievermogen gebouwd. Figuur 7 illustreert dit voor 

Eemshaven en omstreken. Hierbij wordt opgemerkt dat de sterke toename van PV-panelen 

alsook decentrale (veelal gasgestookte) opwekkers nog niet in onderstaande figuur zijn 

verdisconteerd. 

2.000 

1.000 

0 

Ontwikkeling opgesteld productievermogen in Groningen [MW] 

<D " 
g 8 "' "' 

CXl "' 
8 8 "' "' 

0 .... 
.... .... 
0 0 "' "' 

"' <D 
.... .... 
0 0 "' "' 

" CXl 
.... .... 
0 0 "' "' 

•Wind op land 

•Wind op zee {Gemini} 

• RWE kolencentrale 

• NUON Magnumcentrale 

• Cobra kabe 1 ( HVDC) 

• Eneco Bio Golden Raand 

• NorNed kabel {HVDC) 

Delesto-2 

• Delesto-1 

• Engie EC-3 t/m 7 

• Engie EC-20 

Figuur 7. Ontwikkeling van het in Groningen opgestelde productievermogen. 

In 2008 is de zogeheten (HVDC) NorNed-kabel in bedrijf gekomen, in 2013 de Magnumcentrale 

en in 2015 de nieuwe kolencentrale van RWE/Essent. Voor de komende jaren staan nog de 

invoeding van het windpark Gemini op de planning (2016) alsook de inbedrijfstelling van de 

(HVDC) Cobra-kabel met Denemarken (2019). Ondertussen groeit ook de ontwikkeling wind op 

land gestaag door. Uitgangspunt is dat de provinciale doelstelling van 856 MW in 2020 wordt 

gehaald en daarna gecontinueerd. 

Gedreven door onder meer het internationale klimaatakkoord en het nationale Energieakkoord 

is er sprake van een energietransitie, waarbij een langzame doch gestage elektrificatie van de 

totale energievraag plaatsvindt. Gaandeweg worden steeds meer woningen, kantoor- en 

bedrijfsgebouwen met behulp van elektrische warmtepompen verwarmd en zullen er naar 

verwachting ook steeds meer elektrische auto's op de weg worden gesignaleerd. 

Het is overigens niet realistisch dat al het productievermogen in de voorgaande figuur 

gelijktijdig draait, onder andere vanwege: 

o Voorziene en onvoorziene niet-beschikbaarheid van productiemiddelen. 

o Variaties in de windsnelheid. 

2 Het tracé Noord-West 380 kV betaat uit twee delen die gefaseerd worden aangelegd. Fase 1 betreft het 
naar 380 kV opwaarderen van het tracé tussen Eemshaven Oudeschip en Vierverlaten. Te zijner tijd zal 
Fase 2 volgen die het tracé tussen Vierverlaten en Ens naar 380 kV zal opwaarderen. 
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NOORD-WEST 380 KV FASE 1 

o Variaties in de (inter)nationale elektriciteitsvraag. 

o Marktomstandigheden met als gevolg een wisselende inzet van centrales. 

Anderzijds kan stilstand van elektriciteitscentrales buiten Groningen ertoe leiden dat de regio 

Eemshaven wordt ingezet voor ondersteuning van Nederland en/of andere West-Europese 

landen. De praktijk heeft uitgewezen dat rekening moet worden gehouden met een 

gelijktijdigheid in de elektriciteitsproductie van 60 tot 85 %. Verder is geconstateerd dat de 

elektriciteitsvraag van de provincie Groningen beperkt is ten opzichte van de totale 

productiecapaciteit. Combinatie van deze gegevens en voorziene ontwikkelingen resulteert in 

de ontwikkeling van de transportbehoefte zoals weergegeven in Figuur 8. 

Ontwikkeling transportbehoefte en veilig exportvermogen vanuit Groningen [MW] 
12.000 �----------------------

10.000 +------------------------

8.000 -r------------------r----------

2.000 

0 ' 
o rl N m � � � � oo m o rl N m � � � � oo m o rl N m � � � 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 � rl rl rl rl rl rl rl rl rl N N N N N N N 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

- Maximale transportbehoefte 
(o.b.v. 85% gelijktijdigheid) 

- Maximale transportbehoefte 
(o.b.v. 60"/o gelijktijdigheid) 

-N-0 veilig transportvermogen 

-N-1 veilig transportvermogen 

-N-2 veilig transportvermogen 

Figuur 8. Ontwikkeling van de transportbehoefte vanuit Groningen. 

In Figuur 8 is de ontwikkeling van de veilige transportcapaciteit gevisualiseerd door middel van 

drie lijnen: 

./ Groen: N-0 veilig transportvermogen: Deze lijn representeert de transportcapaciteit in het 

net dat volledig in bedrijf is . 

./ Oranje: N-1 veilig transportvermogen: Deze lijn representeert de transportcapaciteit in het 

net waarbij de belangrijkste (grootste) component uit bedrijf is vanwege onderhoud of een 

storing . 

./ Rood: N-2 veilig transportvermogen: Deze lijn representeert de transportcapaciteit in het 

net waarbij de twee belangrijkste componenten in het net tegelijkertijd uit bedrijf zijn 

vanwege onderhoud en/of storing. 

TenneT heeft de wettelijke taak om het netwerk N-2 veilig in bedrijf te houden. Dat wil zeggen 

dat het blauwe oppervlak in Figuur 8 (in theorie) nooit de rode lijn mag overstijgen. Sinds 2008 

blijkt hier echter al sprake van. Dit ligt eraan ten grondslag dat TenneT al in 2006 is begonnen 

met de voorbereidingen voor het Noord-West 380 kV project om daarmee de transportcapaciteit 

te vergroten. Vanaf 2014 is er sprake van overschrijding van de oranje lijn. 

Door in 2015 een derde 380/220 kV transformator in Eemshaven te plaatsen is er weliswaar 

extra transportruimte gecreëerd, maar deze uitbreiding is niet voldoende om het 

transportprobleem volledig op te lossen. Het bijplaatsen van nog meer transformatorvermogen 

in Eemshaven blijkt niet mogelijk vanwege technische redenen (o.a. de afwezigheid van vrije 

schakelvelden alsook beperkingen in het maximaal toelaatbare kortsluitvermogen). De volgende 
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NOORD-WEST 380 KV FASE 1 

stap is daarom de realisatie van Fase 1 van Noord-West 380 kV (2019), later gevolgd door Fase 2 

(verondersteld in 2025 ). 3 

Gelet op voorgaande overwegingen kan geconcludeerd worden dat: 

o Het uitvoeren van het Noord-West 380 kV project noodzakelijk is om het transportprobleem 

op te lossen. 

o Het wenselijk is om het Noord-West 380 kV project snel uit te voeren. 

o Zowel Fase 1 als Fase 2 zijn noodzakelijk om op termijn weer volledig aan alle wettelijke 

(transport)verplichtingen te kunnen voldoen. 

3 De voorgaande berekeningen en visualisatie (in de vorm van een optelsom) vormen een vereenvoudiging 

van een complexe werkelijkheid, aangezien elektrische stromen altijd de weg van de minste weerstand 

kiezen. Daardoor kan er in de praktijk sprake zijn van een niet optimale (evenredige) verdeling van 

stromen over de verschillende parallelle 380 kV en 220 kV transportwegen. De weergegeven benadering 

is wel illustratief voor het optredende transportprobleem. 
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3 Onderzochte tracés 

3. 1 Knelpunten in het voorkeursalternatief 
Het voorkeursalternatief (VKA) is weergegeven in Figuur 9 in Blauw. 

EOS • WL 380kV Alternatieven Eemshaven-Vierverlaten 

' ' = � '.' bcrYC�1ro

1

1d-.: 

= 11lli"•bll\' t.'lf'lli' :t'*i 1 , 

Figuur 9. Grafische weergave van het voorkeursalternatief (blauwe tracé; Bron: Noord-West 300 W 
Eemshaven Oudeschip-Vierverlaten, Samenvatting /VER, Tauw, 12 oktober :<l:l15). 

Dit tracé kent onder andere de volgende knelpunten: 

> Het tracé doorkruist Middag-Humsterland. 

> Het tracé doorkruist het weidevogelgebied bij Bedum (onderdeel van Natuur Netwerk 

Nederland). 

> Het tracé komt vlak langs het historische en recent gerestaureerde kerk bij Klein-Wetsinge. 

> Vanuit de gemeente Loppersum is aangegeven dat voor de bevolking het knelpunt bij 

Stedum behoort ijk groot is. 

In feite zijn de grootste knelpunten te vinden in het zuidwestelijke stuk van het tracé, namelijk 

in het gedeelte Stedum-Vierverlaten. Daarbij komt dat het oorspronkelijke argument om voor 

dit tracé te kiezen, namelijk de bundeling van infrastructuur, vanwege de amovering van de 

bestaande 220 kV verbinding niet langer relevant is. 
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3.2 Alternatieven 'N46 Oost' en 'N46 West' en 'N46 Verkabeld' 

Genoemde alternatieven beogen dat de hoogspanningslijn voor een groot deel langs het 

zuidelijke deel van de Eemshavenweg (N46) loopt. Langs het noordelijke deel van de 

Eemshavenweg staan veel woningen, zodat er voor noordelijke tracédeel vooralsnog geen beter 

alternatief voorhanden lijkt dan het voorkeursalternatief. 

De hoogspanningsverbinding wordt hierbij ofwel aan de oostzijde voorzien ofwel aan de 

westzijde (zie Figuur 10 en Figuur 11). Voordeel is dat bundeling gerealiseerd wordt met 

bestaande infrastructuur. Een nadeel is evenwel dat langs de N46 relatief veel bebouwing 

aanwezig is in de vorm van bedrijven en woningen. Deze kunnen een knelpunt gaan vormen. 

Eemshaven 

Noordbroek 

Figuur 10. Weergave van alternatief N46 Oost. 
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Figuur 11. Weergave van alternatief N46 West. 

De bovengrondse tracés hebben een aantal nadelen: 

� De tracés doorsnijden een weidevogel- en recreatiegebied. 

Eemshaven 

Wagenborgen 

Noordbroek 

� De tracés komen dicht langs Groningen. Aangezien voor de verbinding masten met een 

hoogte van tot 55 meter noodzakelijk zijn, kan dit op weerstand stuiten. 

� Bij Harsschensbosch (ten zuiden van Adorp) en ten westen en oosten van de weg naar 

Winsum is recent veel geïnvesteerd in natuur, landschap, recreatie, die deels door de lijn 

wordt tenietgedaan. 

Als het tracé bij Groningen ondergronds gaat, ontstaat een aantrekkelijk nieuw alternatief (zie 

Figuur 12). Immers, wanneer de hoogspanningsverbinding het tracé van de huidige 110 kV 

noord-ring volgt, die Zernike doorkruist (en waarbij de 110 kV dan wordt verkabeld), profiteert 

Groningen netto van minder hoogspanningsmasten in de nabijheid. In een verkabeld alternatief 

gaat het tracé ondergronds 'bij de Hornbach'. De lengte van het ondergrondse deel bedraagt 

dan circa 6,5 km. Wel is het van belang dat het alternatief Westpoort ontziet. 
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F�m_..,, 

' 

) 
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".� ....... ----�-,.,·� . ...._ 

Figuur 12. Weergave van alternatief N46 Verkabeld. 

3. 3 Alternatief 'Winsum' 

Uitgangspunt voor het alternatief Winsum is om de huidige 110 kV lijn vanuit Vierverlaten naar 

het noorden zo lang mogelijk te volgen. Hiermee wordt aangesloten bij het bundelingsprincipe. 

Pas ten noorden van Winsum buigt de hoogspanningsverbinding af naar het oosten. 
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dehove 

Eenrum Ba 

Ten Boer 

Schildwolde 

Slochlervn 

Harhlede 

Figuur 13. Weergave van alternatief Winsum. 

3.4 Alternatieven 'Ellerhuizen' en 'Corridor' 

Eemshaven 

Spijk 

W<1genborgen 

Siddebumn 

Noordbroek 

Bij de alternatieven Ellerhuizen (zie Figuur 14) en Corridor (zie Figuur 15) is zoveel mogelijk 

rekening gehouden met het ontzien van mensen, alsook natuur- en landschapsgebieden. Deze 

varianten ontzien het natuurgebied ten westen van Bedum en Middag-Humsterland. Daarnaast 

ontzien beide varianten zoveel mogelijk woningen en is de insteek geweest om zo min mogelijk 

knikken in de lijn aan te brengen. Desgewenst is het ook nog mogelijk om gedeelten van beide 

varianten te combineren. 
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Eemshaven 

dehove 

Wagenborgen 

Noordbroek 

Figuur 14. Weergave van alternatief Ellerhuizen. 

Eemshaven 

Wagenborgen 

Noordbroek 

Figuur 15. Weergave van alternatief Corridor. 
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Variant Ellerhuizen doorsnijdt een broedgebied voor grutto's en doorkruist de Koningslaagte en 

het Harsschensbosch. Daarmee is deze variant naar verwachting weinig realistisch, temeer 

omdat de beoogde aanleg van een weg door dit gebied eerder is gestrand. 

3. 5 Verkabelingsvarianten van TenneT 

TenneT heeft ook een aantal varianten ontwikkeld waarin een deel van het tracé wordt 

verkabeld: 

)> Variant 'roze' gaat uit van het voorkeursalternatief met verkabeling van het gedeelte ten 

westen en noorden van Bedum (zie Figuur 16). 

)> Variant 'oranje' betreft een tracé dat dicht langs de stad Groningen loopt maar daar 

ondergronds is aangelegd. 

:en rum Ba 

. ...... ······· 

\du d 

Middelstum 

Ten Boer 

Harkstede 

Eemshaven 

Sp1j< 

Appingedar 

SKldeb 

Schildwolde 

Slochteren 

Figuur 16. Weergave van de variant 'roze' van TenneT, die uitgaat van het voorkeursalternatief met 
verkabeling van het gedeelte ten westen en noorden van Bedum. 
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Harkstede 
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Schildwolde 

Slochteren 

Figuur 17. Weergave van de variant 'oranje' van Tenneî, wat een tracé betreft dat verkabeld dicht langs 
de stad Groningen loopt. 
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4 Beoordeling van de alternatieven 

4. 1 Beoordeling op het criterium 'Mensen' 

Figuur 18 en geeft een grafische weergave van de beoordeling van de alternatieven ten opzichte 

van het voorkeursalternatief op de criteria •aantal woningen binnen 80 meter' en •aantal 

woningen binnen 400 meter'. 

Aantal woningen binnen 80 meter 

9. TenneT-oranje r.= 2 

8. TenneT-roze 2 

7. Corridor 3 

6. Ellerhuizen 5 

5. Winsum 

4. N46 verkabeld 2 

3. N46 west 

2. N46oost 

1. VKA 2 

0 5 10 15 20 25 

Figuur 18. Beoordeling van het voorkeursalternatief en de varianten op het criterium 'aantal woningen 
binnen 80 meter'. 

Aantal woningen binnen 400 meter 

9. TenneT-oranje 

8. TenneT-roze 

7. Corridor 

6. Ellerhuizen 

5. Winsum 

4. N46 verkabeld 

3. N46 west 

2. N46 oost 

1. VKA 

0 50 100 150 200 250 300 

Figuur 19. Beoordeling van het voorkeursalternatief en de varianten op het criterium 'aantal woningen 
binnen 400 meter'. 

4. 2 Beoordeling op het criterium 'Natuur' 

Figuur 20 geeft een grafische weergave van de beoordeling van de alternatieven ten opzichte 

van het voorkeursalternatief op de criteria 'beïnvloeding Natuur Netwerk Nederland' en 

'verstoring weide- en akker vogelgebieden'. Bij dit laatste criterium moet bedacht worden dat in 

geval van verstoring van akkervogelgebieden, compenserende gebieden kunnen worden 

aangewezen of gecreëerd, maar voor weidevogels is dit niet mogelijk. 
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Natuur 

9. TenneT-oranje 

� 
3 

108 

305 

8. TenneT-roze 

7.Corridor 

: 

6. Ellerhuizen 1 217 

rl 463 5. Winsum 

4. N46 verkabeld 165 

1 199 3. N46west 

2. N46oost 1 
356 

)---j 1 1 
R93 1. VKA 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

•Beïnvloeding NNN gebieden (ha) •Verstoring weide- en akkervogelgebieden (ha) 

Figuur 20. Beoordeling van het voorkeursalternatief en de varianten op het criterium 'Natuur'. 

4.3 Beoordeling op het criterium 'Landschap' 

Figuur 21, Figuur 22, Figuur 23 en Figuur 24 geven achtereenvolgens een grafische weergave van 

de beoordeling van de alternatieven ten opzichte van het voorkeursalternatief op de criteria 

'beïnvloeding Middag-Humsterland', de 'rechtstandfactor', het aantal 'cultuurhistorische 

objecten' en 'doorsnijding open landschap'. 

4. N46 verkabeld 

3. N46west o 

2. N46oost o 

Beïnvloeding Middag-Humsterland 

1.VKA � 

0 50 100 150 200 

233 

250 

Figuur 21. Beoordeling van het voorkeursalternatief en de varianten op het criterium 'Beïnvloeding 
Middag-Humsterland'. 
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Rechtstandfactor 

1 1 1 1 

9. TenneT-oranje 9,86 

1 1 1 
8. TenneT-roze 9,95 

1 1 1 
7.Corridor 6,9 

1 1 1 _..._ 
6. Ellerhuizen 10,6 

1 1 1 
-

5. Winsum 8,9 

1 1 1 _ .... 
4. N46 verkabeld 10,3 

1 1 1 _,... 

3. N46 west 8,7' 

1 1 1 
2. N46 oost �3,8 

1 1 1 
1. VKA 9, 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 

Figuur 22. Beoordeling van het voorkeursalternatief en de varianten op het criterium 'Rechtstandfactor'. 

Cultuurhistorische objecten 

9. TenneT-oranje 

8. TenneT-roze 

7.Corridor 

6. Ellerhuizen 

5. Winsum 

4. N46 verkabeld 

3. N46west 

2. N46 oost 

1. VKA 

0 10 zo 30 40 50 60 70 80 90 

Figuur 23. Beoordeling van het voorkeursalternatief en de varianten op het criterium 'Cultuurhistorische 
objecten'. 
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Doorsnijding open landschap 

9. TenneT-oranje 

8. TenneT-roze 

7.Corridor 

6. Ellerhuizen 

5. Winsum 28,0 

4. N46 verkabeld 

3. N46 west 

2. N46 oost 

1. VKA 28,0 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 

Figuur 24. Beoordeling van het voorkeursalternatief en de varianten op het criterium 'Doorsnijding open 
landschap'. 

4.4 Beoordeling op het criterium 'Economie' 

Figuur 25 geeft ten slotte een grafische weergave van de geschatte kosten van het 
voorkeursalternatief en de alternatieve tracés. Omdat geen detailstudie heeft plaatsgevonden 
zijn de kosten gebaseerd op eenheidsprijzen. 4 Hoewel de kosten schattingen betreffen, maken 
ze een onderlinge vergelijking mogelijk. 

9. TenneT-orilnje 

8. Tennef -roze 

7. Corridor 

6. Ellerhuizen 

S.Winsum 

4. N46 verkabeld 

3. N46west 

2. N46 oost 

1. VKA 

OM€ 

Investeringsraming EOS-VVL fase 1 

1·��· 
1 1 1 

166MC 
1 1 1 

212M€ 1 
1 1 1 

203M€ 1 
1 1 1 

717M< l 
1 1 1 

163M€ 
1 1 1 

196ME 1 
1 1 1 

206M€ l 
1 1 1 

Ml: 
1 1 1 1 

SOM€ 100M€ 150M€ 200M€ 250M€ 

• Uitk:oop tievoeliee bestemmingen • j8U kV station • Hovene;ronds • Undereronds 

300M( 350M€ 

Figuur 25. Geschatte kosten (op basis van eenheidsprijzen en in miljoen euro) voor het 
voorkeursalternatief en de alternatieven (uitgevoerd als dubbelcircuit). 

4 De eenheidskosten van 1 km b ovengronds dubbel 380 kV circuit lijn zijn gesteld op 5,2 M€. De kosten 
van 1 km ondergronds dubbel 380 kV circuit kabel zijn gesteld op 12,1 M€. De kosten van 380 kV station 
Vierverlaten zijn geraamd op 56 M€ (met als hoofdbestanddelen: tien nieuwe 380 kV schakelvelden, 
twee extra 220 kV schakelvelden en zes nieuwe 380/220 kV transformatoren alsmede bedienings
gebouwen). De kosten van de uitkoop van één w oning zijn gesteld op 0,35 M€. Voor dit laatste is 
uitgegaan van een gemiddelde woningprijs in het buitengebied met een opslag voor procedurekosten. 
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De eventuele meer- of minderkosten van alternatieven worden verrekend in de landelijke 

nettarieven van TenneT. Het is dus niet zo dat deze (enkel) voor rekening van inwoners en 

bedrijven van Groningen komen. 

De kosten van de ondergrondse varianten ('N46 verkabeld' en de twee varianten van Tenneî) 

zijn hoger dan die van de andere varianten. Hierbij kan echter worden opgemerkt dat de 

Minister van Economische Zaken eerder heeft aangegeven dat er ruimte is voor 40 km 

verkabeling in Nederland. Ongeveer 20 km is hiervan reeds vergeven, zodat nog 20 km resteert 

(voor twee tracés van elk maximaal 10 km). 

Ongeacht waar deze verkabeling plaatsvindt - in Groningen of elders - zullen de kosten hiervan 

in de nettarieven worden opgenomen. Indien verkabeling elders plaatsvindt, zullen aan

geslotenen op het elektriciteitsnet in Groningen evenzeer bijdragen, maar hier van geen 

voordeel ondervinden. In geval een deel van de verkabeling in Groningen plaatsvindt, zullen de 

nettarieven in totaal (uitgaande van verkabeling van de volledige 40 km) even hoog uitvallen. In 

die zin geeft Figuur 25 een vertekend beeld. 

4. 5 Vergelijking van de alternatieve tracés 
In Figuur 26 worden de alternatieve tracés vergeleken met het voorkeurstracé. Wanneer een 

alternatief op een specifiek criterium aanmerkelijk beter scoort dan het voorkeurstracé, is dit 

aangegeven met een groen vlak. Wanneer een alternatief significant minder goed scoort, is dit 

gemarkeerd met een rood vlak. Wanneer het alternatief ongeveer even goed scoort als het 

voorkeursalternatief van Tenneî, is het veld grijs gekleurd. 

-
Mensen 

Natuur 

Landschap 

Timing 

Techniek 

Economie 

Politiek 

Criterium 

1. Gevoelige bestemmingen (tot 80 m) [stuks] 

2. Belemmeringen uitzicht (tot 400 m) [stuks] 

3. Verstoring weide- en akkervogelgebieden [ha] 

4. Nieuwe doorsnijdingen NNN-gebieden [Ion] 

5. Beïnvloeding Middag-Humsterland [ha] 

6. Bundeling van infrastructuur (N46, 110 kV) 

7. Doorsnijding open landschap [Ion] 

8. Cultuurhistorische objecten (tot 400 m) [stuks) 

9. Rechtstandfactor 

10. Geschatte vertraging 

11. Realiseerbaarheid technisch 

12. Meerkosten 

13. Kosten tijdelijke operationele maatregelen 

14. Politieke haalbaarheid 

TOTAAL (1, O, -1) 0 -1 +2 +6 -1 +1 +5 +5 +5 

Figuur 26. Overzicht van de relatieve scores (zonder weging) van de alternatieve tracés ten opzichte van 
het voorkeurstracé. 

Wanneer een vergelijking wordt gemaakt van de alternatieve tracé met het voorkeursalternatief 

blijken met name vier varianten kansrijk: het alternatief 'Corridor' en de drie 

verkabelingsvarianten. Deze alternatieven scoren op alle onderdelen significant beter dan het 

voorkeursalternatief met twee uitzonderingen. Allereerst betreft dit de geschatte vertraging 

(die inherent is aan het feit is dat elke afwijking van het voorkeurstracé ertoe leidt dat een deel 

van de planprocedure moet worden overgedaan). Daarnaast spelen voor de verkabelde tracés 

ook de extra kosten een rol - zij het dat hierbij nuancerende kanttekeningen kunnen worden 

geplaatst (zie §4.4). 
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NOORD-WEST 380 KV FASE 1 

5 Conclusies 

Hiervoor zijn acht alternatieve tracés voor de nieuwe Noordwest 380 kV hoogspannings

verbinding tussen Eemshaven Oudeschip en Vierverlaten geschetst en beoordeeld. 

Twee varianten springen eruit: het alternatief 'N46 verkabeld' en het alternatief 'Corridor'. 

Beide varianten scoren op nagenoeg alle beoordelingsaspecten beter dan het voorkeurs

alternatief. 

Wel zal het gevolg zijn dat ten minste een deel van de procedure (waaronder het uitvoeren van 

een nieuwe milieueffectrapportage) moet worden overgedaan, wat tot vertraging zal leiden. 

Daarbij dient wel bedacht te worden dat de nieuwe verbinding naar verwachting minstens 50 

jaar in bedrijf zal zijn. 
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Zuklerpaik 16 

97'24 ACGtoringtn 

telefoon (OSO) 31.30800 

e-mail lnf�nmrgron�M11l 
www.f11n!91'Ul)i11�n.t\I 
banktt-ken'-g 2009383 

D e  Minister van Economische laken 

Bezuid e nho utsewe g 73 

2594 AC DEN HAAG 

Ons kenmerk: 16-016-EW 

natuur en milieu 
federatie 

Groningen, 22 juni 2016 
Betreft: C oö rd inatie be sluit Noord-West 380 kV EOS-WL 

Geachte minister, 

Wij zijn van oord ee 1 dat het nu door u v oo rg esteld e tracé voor een nieuwe 380 kV 

hoog span nin gsv erbin ding Ee mshave n-Vierve rl aten onnodig vee 1 afbreuk doet aan het 

karakteristieke landschap van G ron ing en, de kwaliteit van de Ie efom gevin g, het culture el 

erfgoed en waard ev o He we idev og elg eb ied en. Bovendien is het tracé inmiddels ach te rh aa Id. 

Wij roepen u met klem op om in een breed gebiedsproces samen met alle relevante 

ge bie dsp artije n en betrokken en een zo goed m ogelijk tracé te ontwikkelen. 

Wij, de ANV Stad en 0 mme land, Het G ro nin ge r Landschap, La ndscha psb eh eer G ro ning en, 

bewoners werkgroep Weste rd ijksho rn, Vereniging van Dorp sb e lang en Sa uwe rdNVetsinge, 

St. Oude Groninger Kerken, Vof Kerk Klein Wetsinge, Bond Heemschut Groningen, 

Groninger Dorp en, N atu urmo num enten, Vereniging Avifauna G ro nin gen, Werkgroep 380 kV 

Westeremden, ANV Wierde & Dijk en de Natuur en M ilieufe de rat ie Groningen, zetten ons 
graag in voor het be ho ud van d � unieke gebied. 

Gronings landschap en leefbaarheid 
Groningen is een prachtige provincie: mooie, weid se lan dscha pp en, een grote natuurlijke 

div er site it, een rijke geschied en is en belangrijk culture el erfgoed. Rust, ruimte, stilte en 
duisternis kunnen hier nog echt worden beleefd. Vee 1 historische kerken en andere 

ge bouwen maken de el uil van dit landschap: in de beleving zijn het cultuurlandschap en het 

culturee 1 erfgoed onlosmakelijk met elkaar verbonden. En er zijn nog goede 

weid ev og elg eb ied en. Het Groninger platteland is ook een krim pg ebie d: voor de lokale 

leefbaarheid en nieuwe toeristisch-recreatieve economische impulsen is het koesteren van 

de ze kernwaarden van groot belang. 

Uw plan 
1 n dit unieke landschap wilt u een nieuwe 380 kV h oo gsp ann ing sve rb ind ing realiseren van 

de E emsh av en naar Vie rv erlaten. Het gaal hierbij om een dubbele rij massieve masten van 

3-4 meter breed en 53-60 meter hoog, 27 meter in de breedte n aa si elkaar en 350 meter uit 
elkaar, waaraan een flinke bundel draden boven elkaar hangt die een lang gerekt gordijn 

vorm en. Dit grote hekwerk tast de o pe nhe id en de weidsheid van het kwetsbare 

wierden landschap aan, doei afbreuk aan de beleving van de vaak e euwe no ud e 

cultuu rh isto rische waarden, bedreigt tre kvo ge Is en jaagt weid ev og els weg. Uw g ep lande 

nieuwe 380 kV zal dat land schap en d aa rm ee de loka Ie Ie efba arhe id ernstig aantasten. 

Samen voor een mooi en duurzaam Groningen. 
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Nieuwe inzichten 

natuur en milieu 
federatie 

Sinds Tenne T in 2009 in gesprek ging met verschillende betrokkenen over de aanleg van 

een nieuwe 380 kV verbinding van de Eemshaven naar Diemen en sinds de tervisielegging 

op 25 augustus 2009 van de ontwerp startnotitie milieueffectrapportage Noord-West 380 kV 
vertlinding is er veel veranderd. 
- Indertijd was het plan om een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding te realiseren van 

de Eemshaven via Vierve� aten, Oudehaske en Ens naar Diemen. lnm iddels is besloten 

om alleen het gedeelte Eemshaven - Vierverlaten te realiseren. 
- De bestaande 220 kV hoogspanningsverbinding van de Eemshaven tot Vierverlaten zou 

blijven bestaan. Om extra doorsnijding van het landschap te beperken zou de nieuwe 380 
kV zo veel mogelijk ca. 70 m naast de bestaande 220 kV worden gerealiseerd (bundeling 

van infrastructuur). 1 nm iddels is besloten dat de 220 kV zal worden gesloopt na 

realisering van de nieuwe 380 k\/. 
- verkabeling, het ondergronds aanbrengen van de 380 kV hoogspanning, werd in 2009 

technisch niet mogelijk geacht. Inmiddels is door TenneT en door u aangegeven dat het 

technisch wel mogelijk is een gedeelte (TenneT spreekt over zeker 1 o tot 20 km) te 

verkabelen. 

Slechte tracélleuze uit de jaren '70 

Het bestaande 220 kV tracé uit de jaren '70 van de vorige eeuw is verre van ideaal en zou 

volgens de huidige uitgangspunten nooit gekozen zijn. Het sluit niet aan bij andere 

infrastructuur, is onnodig lang, maakt door de vele knikken een rommelige indruk in het 

landschap, loopt dicht langs cultuurhistorisch waardevolle objecten en gaat bovendien dWars 

door een nationaal landschap. De bestaande 220 kV is indertijd waarschijnlijk ook door 

goede weidevogelgebieden aangelegd, maar de weidevogels zijn daar al lang verdWenen. 

Alle alternatieven voor de 380 kV die volgens de Startnotie van 2009 in de MER worden 

onderzocht, zijn gebaseerd op bundeling met de bestaande 220 k\/. Nu deze bundeling niet 

meer aan de orde is, is de huidige tracékeuze helemaal achtertlaald. Daar komt bij dat het 

geplande 380 kV tracé zwaarder en langer is en meer hoeken heeft dan de bestaande 220 
kV -vertJinding. Bovendien bleek bundeling vanaf Bedum niet mogelijk: het nieuwe tracé 

doorsnijdt de Winsumm er Meeden: het beste weidevogelgebied van Groningen wordt 

hiermee ernstig aangetast. 

Dit alles vertloudt zich slecht tot provinciale beleidspunten. De provincie streeft, ook volgens 

de nieuwe Omgevingsvisie, naar behoud en bescherming van de unieke kernwaarden van 

het wierdenland, het Reitdiep en nationaal landschap M iddag-H umste�and en naar 

bescherming en verbetering van de weidevogelgebieden. Ook heeft de provincie lokale 

leefbaarheid hoog in het vaandel. 

Kans: samermerllen met het gebied en ondergronds 
Er is dan ook alle reden om deze nieuwe 380 kV hoogspanningsvertJinding zo zorgvuldig en 

goed mogelijk in te passen. Het gaat om een grote ingreep in het gebied, waar meerdere 
generaties mee zullen moeten leven. Alleen vanuit werkelijke gebiedskennis kan een tracé 

worden ontworpen dat rekening houdt met het gebied en kan rekenen op draagvlak. Dat kan 

alleen op een doelmatige wijze worden gerealiseerd door alle gebiedspartners en betrokken 

inwoners hiertlij direct te betrekken. Nu blijkt dat het technisch mogelijk is een deel van het 
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tracé ondergronds te leggen, ligt hier een geweldige kans. Hierbij kan de verbinding in de 

meest kwetsbare gebieden ondergronds worden aangelegd en kan het bovengrondse deel 

bij voorkeur aansluiten bij bestaande infrastructuur en zo recht mogelijk en optimaal door het 

landschap gaan. 

Groningen rekent op u 

Hier kunt u wat voor de provincie Groningen betekenen. Wij rekenen op u. Wij roepen u 

daarom op om, in een gebiedsproces, een beter tracé te ontwikkelen voor de 380 KV 

hoogspanningsverbinding door de provincie Groningen. Wij werken als betrokkenen uit het 

gebied graag aan dit proces mee om gezamenlijk tot een breed gedragen oplossing te 

komen. 

Hoogachtend, 

Namens het bestuur van: 

de Natuur en Milieufederatie Groningen, 

Agrarische Natuurvereniging Stad en Ommeland, 

Het Groninger Landschap, 

Landschapsbeheer Groningen, 

bewoners werkgroep Westerdijkshorn, 

Vereniging van Dorpsbelangen Sauwerd/Wetsinge, 

Stichting Oude Groninger Kerken, 

Vof Kerk Klein Wetsinge, 

Bond Heemschut Groningen, 

Groninger Dorpen, 

Natuurmonumenten, 

Vereniging Avifauna Groningen, 

Werkgroep 380 kV Westeremden, 

Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk, 

Kopie 
Een kopie van deze brief hebben wij gezonden aan: 
- Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen, Postbus 610, 

9700 AP Groningen; 
- Provinciale Staten van de Provincie Groningen, statengriffie@provinciegroningen.nl 
- Gemeente Bedum, t.a.v. college van B&W en gemeenteraad, email: 

gemeente@bedum.nl; 
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- Gemeente Delfzijl, t.a.v. college van B&W en gemeenteraad, email: 

gemeente:Q)delfzijl .nl 
- Gemeente Eemsmond, t.a.v. college van B&W en gemeenteraad, email: 

al gem eer@eem sm and .n1· 
- Gemeente Loppersum, t.a.v. college van B&W en gemeenteraad, Postbus 25, 9919 ZG 

Loppersum; 
- Gemeente Winsum, t.a.v. college van B&W en gemeenteraad, email: 

gemeente:Q)winsum .n1· 
- Gemeente Zuidhorn, t.a.v. college van B&W en gemeenteraad, email: 

gemeente:Q)zuidhorn.n1· 
- Gemeente Groningen, t.a.v. college van B&W en gemeenteraad, Postbus 30026. 9700 

RM Groningen; 
- Per e-mail aan de leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken van de 

Tweede Kam er, 
- TenneT TSO B.v.,  (Projectleider tracéontwikkeling en MER Noord

west 380 kV), Postbus 718, 6800 AS Arnhem. 
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Verzonden: Maandag 31 juli 2017 22:49 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Noord-West 380 kV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  

Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: werkgroepen Sauwerd/Wetsinge en Westerdijkshorn 
Mede namens:      

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Bijlagen 3-5 behorende bij onze zienswijze zojuist verstuurd met bovenstaand kenmerk. 

Reactie 
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Zuklerpaik 16 

97'24 ACGtoringtn 

telefoon (OSO) 31.30800 

AANGETEKEND 

e-mail lnf�nmrgron�M11l 

www.f11n!91'Ul)i11�n.t\I 

banktt-ken'-g 2009383 

De Minister van Economische laken 

Bezuid e nho utsewe g 73 

2594 AC DEN HAAG 

Ons kenmerk: 16-041-EW 

Betreft: Noord-West 380 kV EOS-WL: 

oproep tot daadwerkelijke dialoog met betrokken en 

Geachte minister Ka mp, 

natuur en milieu 
federatie 

Groningen, 7 november 2016 

Dank voor uw brief van 1 0 o kto be r 2016 (kenmerk: D GET M-EO / 16138850, hierna: 
re actieb rie� in re actie op on ze oproep van 22 juni 2016 (kenmerk: 16-016-El/\I) tot een 

ge bie dsproce s in de provincie Groningen voor het 380 kV N oordwe si hoog spanningstraject. 

Met toenemende verbazing en ongerustheid kijken wij (helaas) vanaf de zijlijn toe hoe uw 

ministerie in dil dossier omg aal met de constructieve, professionele en intensieve in zet en 

inbreng van een breed scala aan partijen binnen de provincie G ronin gen. Niet alle en uw 
ministerie, ma ar ook u gaal in uw reactie vo lied ig v oo rb ij  aan ons verzoek tot een 

gezamenlijk ge bie dsproce s, geeft een discutabele afspiegeling van processen en een 

onjuiste weergave van feiten. Zowel de houding van uw ministerie als uw reactiebrief roepen 

dan ook steeds verdergaande vragen op. 

Vis ie op 0 mgevings management 
Binnen de R ijksov erhe id be staat sinds lange tg d de werkwijze om m aatscha pp elijke 

organisaties en groepen actief bg (ruimtelijke) besluitvormingsprocessen te betrekken. Ook u 

verwijst naar een dergelijke werkwijzen in uw Visie op Omgeving sma nag em ent (Kamerstuk 

31239 , nr. 211, 1 februari 2016) waaraan u refereert in uw reactiebrief. 

H ie ri n ste Il u onder an de re dat: 

'De kam van omgevingsmanagement is dat bevoegd gezag en initiatiefnemer samen met 

burgers, bedrijven, lokale overheden en maatschappelijke organisaties zoeken naar 

gemeenschappelijke belangen en mede vanuit die gemeenschappelijke belangen beleid en 

projecten vormgeven. Daarbij moet oprechte aandacht zijn voor het borgen van de belangen 
en zorgen van betroAAenen in besluitvorming. Het streven daarbij is winst voor alle partijen. 

Dt begint al voordat er sprake is van een project.'( .. .) 'De eerste sap is om niet als 

initiatiefnemer of overheid zelf al direct een plan te presenteren, maar dit met de omgeving 

Samen voor een mooi en duurzaam Groningen. 
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vorm te geven inclusief de o(iie van een totaal andere oplossing voor het beleidsdoel. 

Betrok/enen moeten een reële kans krijgen om nia alleen inbreng te leveren, maar ook mee 

te denken. Mensen en organisélies die de gevo/gen van een beslissing ondervinden, worden 

barakken bij ha voorbereiden van die beslissing. Ideeën vanuit de omgeving voor de 

oplossing van een probleem worden vo/Waardlg meegenomen in ha onderzoek, selectie en 

trechtering van alternatieven, passend binnen de vooraf gestelde doelen en kaders 

(bijvoorbeeld bUdget of planning). Het vroegijdlg barekken van belanghebbenden geldt nia 

alleen in het stadium van concrete projecten, maar juist ook daarvoor, wanneer bijvoorbeeld 

(zoek)gebieden worden aangewezen. Dan is een gebiedsgerichte en irtegrale benadering 

van belang: wat zijn de beleidsdoelen en hoe verhoUden die zich td andere beleidsdoelen in 

dit gebied?' (. . .) 'In de lopende projecten heb ik te malen met reeds gemaakte keuzes en 

kaders zoals het Energieakk:!ord, (. . .) Ik zet in op het actief betrekken van omwonenden, 

transpararte communicatie en een gebiedsgerictte aarpak. (. .. .) Een gebiedsgerichte 

aanpak is eveneens van belang bij lopende projecten.' (. . .) 'Daarom vraag ik actief in 

lopende projecten de regionale ovemeden om een advies over het voorkeursalternatief, 

voordat ik ha voorl<eursalternélief vaststel. Ook neem ik waar mogelijk atematieven vanuit 

de maatschappij mee, mits dl de leveringszekerheid of het bereiken van de doelen van ha 

Energieakk:!ord niet in gevaar brengt ... ' 

Ook in de brief van 16 juni 2016 'Beantwoording vragen over de hoogspanningsverbinding 

van 380 kV in Groningen van Eemshaven naar Vi erverlaten' (kenmerk DGETM-EO I 
16079549) verklaart u: 

Zowel de bestuurders als werkgroepen van omwonenden beschouw ik als belangrijke 

partners in het gebied. Ma beide partijen word/. vanuit mijn ministerie en TenneT overleg 

gevoerd, ook over eventuele ondergrondse aanleg.' 

Be1rokkenheid maatschappelijke partijen en burgers 
Hel aas, in dit project is de praktijk anders. 1 n 2009 werd door het ministerie het huidige tracé 

voor de 380 kV hoogspanningsverbinding gepresenteerd. Het ministerie bleek niet bereid 

over dit tracé in discussie te gaan met de betrokken m aatschappelg ke organisaties en 

burgerwerkgroepen. 1 nhoudelijk ove�eg over de tracékeuze en de besluitvorming was en is 

uitgesloten (zie ook bijlagen bij WOB-besluit van 1 o juni 2016, kenmerk: DGETM-EO I 
16060657, hierna: WOB). Er is tot dusver geen enkel inhoudelijk ove�eg geweest van uw 

ministerie met de betrokken maatschappelijke organisaties en burgers over het tracéverloop 

en mogelijke alternatieven. 

Wel heeft uw ministerie ons intormatie verschaft over formele procedurestappen en de 

ministeriële standpunten, zoals tijdens de twee in uw reactiebrief aangehaalde gesprekken 

met burgerwerkgroepen (VVesterdijkshom en SauwercWVetsinge) en de Natuur en Milieu 

Federatie en d a arnaast tijdens door TenneT en EZ georganiseerde informatieavonden. Uw 

ministerie heeft daarbij tot dusver uitsluitend een strikt formeel juridische benadering 

gehanteerd, waartJij ook meerdere keren nadrukkelijk werd aangegeven dat de lokale 

kennis, waarden en belangen wel konden worden ingebracht door middel van een zienswijze 

tegen het ontwerp inpassingsplan. Dit levert naar ons oordeel geen inhoudelijk goed en 

breed gedragen besluit op, mogelijk wel een gang naar de Raad van State. 
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De p r ocedure gaat dus zowel op inhoud als proces niet goed. Ook de bestuu�ijke steun en 

aanbevelingen aan uw ministerie vanuit bestuurders van de gemeenten Bedum, Winsum en 

Zuidhorn (zie verslag van uw ministerie van ove�eg 7 juli jl.) met betrekking tot de kennis en 

inbreng van lokale werkgroepen hebben hierin tot nu toe geen verandering gebracht. 

Algemene publielle waarden of individuele belangen 
1 n de Rijksinpassingsprocedure is het ministerie van EZ eindverantwoordelijk voor het 

verkrijgen van alle relevante informatie over de a f  te wegen belangen en voor een goed, 

gedegen en zorgvuldig besluit. 

u heeft een breed en unaniem signaal ontvangen van meer dan 15 partijen 

(maatschappelijke organisaties, gemeenten en burgergroepen) over het onnodig en 

onevenredig aantasten van specifieke publieke en lokale essentiële gebiedswaarden, 

waarvoor dit ministerie zelf in hoge mate verantwoordelijkheid zou moeten nemen: 

natuurwaarden, landschap en leefbaarheid. 1 n de gesprekken met uw medewerkers zijn 

deze ingebrachte publieke waarden de afgelopen maanden weggezet als zijnde individuele 

bel an gen. 1 n uw reactiebrief geeft u vervolgens aan dat er niet altijd volledige consensus kan 

ontstaan door betrokkenheid van burgers, bedrijven en organisaties. 

Dit alles doet geen recht aan wat hier werkelijk speelt. Het gaat hier niet om individuele 

bel an gen. Het gaat hier om een gezamenlijk zorg van burgerwerkgroepen, maatschappelijke 

organisaties en bestuurders van de gemeenten Bedum, Winsum en Zuidhorn over specifieke 

kwetsbare gebieden: een gezamenlijke zorg voor een al gem een belang. u heeft vanuit een 

constructieve basishouding uitstekende regionale kennis en een goed haalbare oplossing in 

de schoot geworpen gekregen: een integraal gebiedsproces waarin uzelf  kaderstellend blijft 

en de regie in handen houelt. Uw ministerie lijkt niet bereid deze kans te benutten om de 

inpassing van de 380 kV hoogspanningsverbinding in het gebied te vertJeteren en het 

draagvlak te vergroten. 

Achtemaalde Start- En Richtlijnennotitie 
De Startnotitie milieueffectrapportage van 12 augustus 2009 maakte a l  bij voortJaat duidelijk 

dat, om elektromagnetische straling nabij huizen zo veel mogelijk te voorkomen, het huidige 

voorkeursaltemati ef (VKA) van al le te onderzoeken alternatieven het enige realistische 

traject zou zijn. Naar andere reële alternatieven (die zijn er wel degelijk) is geen onderzoek 

gedaan. 

1 n 2009 is vanuit het gebied een te onderzoeken realistisch en korter alternatief 

aangedragen: de zogenaamde Eem shavenweg-variant (5 km korter ten opzichte van het 

VKA van 40 km). Het ministerie heeft dit destijds niet willen onderzoeken en heeft dit 

alternatief op voorhand afgedaan vanwege een aantal mogelijke knelpunten en omdat 

bundeling (nieuwe 380 kV naast bestaande 220 k\/) als uitgangspunt was genomen. 

Bijzonder, omdat dezelfde knelpunten naar verluidt in nog hogere mate aan de orde zijn bij 

het huidige voorkeursalternatief: uit te kopen en te slopen huizen, extra bochten en 

hoekpalen en aantasting van lokale leefbaarheids-, natuur- en landschapswaarden. 
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1 nmiddels is in 2013 besloten dat de bestaande 220 kV-verbinding zal worden gesloopt. 

Echter, u hanteert anno 2016 nog steeds het uitgangspunt uit het SEV 111 om aan te sluiten 

bij bestaande bovenregionale infrastructuur van de 220 kV-verbindi ng. u gaat hierbij volledig 

voorbij aan de sloop. Zoals u ongetwijfeld niet zult betwisten, heeft bundeling met een 

infrastructuur die vervolgens verdwijnt geen enkele meerwaarde ten aanzien van de natuur-, 

landscha ps- en leefbaarheidswaarden. 1 n plaats van vast te houden aan een zeer 

ongelukkig tracé uit de jaren '70 dat destijds zonder enige inhoudelijke toetsing op 

milieueffecten is aangelegd, kunt u bijvoorbeeld kijken naar mogelijkheden langs blijvende 

infrastructuur zoals de Eemshavenweg. 

Tijdens de informatieavonden van TenneT en uw ministerie gaven uw medewerkers aan dat 

de belangrijkste redenen om aan het voorkeurstraject vast te houden van praktische aard 

zijn: de al sinds de jaren '70 vastgelegde posities van delen van hettracé in bestaande 

gemeentelijke bestemmingsplannen en gewenning van omwonenden. Deze redenen lijken 

te duiden op vooringenomenheid ten aanzien van de tracékeuze en zijn in principale 

discutabel: bijvoorbeeld omdat het bestaande deel van het voorkeurstracé en de bestaande 

paalposities in de jaren '70 op geen enkele wijze zijn getoetst op MER- en 

omgevingswaarden en ook om dat het voorkeurstracé nu op grote delen dusdanig afwijkt van 

het oude tracé dat deze nieuwe omwonenden treft. 

Zorgwldigheid 
1 n uw reactiebrief geeft u aan dat in uw ogen dit tracé op zorgvuldige wijze en in goede 

samenspraak met de regio tot stand is ge kom en. Deze opvatting wordt niet door ons 

gedeeld. Met de onder deze brief genoemde organisaties is in ieder geval geen c:rve�eg 

gevoerd over de tracékeuze. 

Ook geeft u aan dat u het van belang vindt zorgvuldig om te gaan met vragen, zorgen en 

weerstand van bewoners. Tevens geeft u aan dat u het 1 astig vindt om bij lopende projecten, 

zoals deze hoogspanningsverbinding, de standpunten van uw Visie op 

Omgevingsm anagem enttoe te passen. u wijst ons er nog op dat betrokkenheid van 

burgers, bedrijven en organisaties niet altijd betekent dat er consensus kan ontstaan. 

Vervolgens benadrukt u ook dat het helaas niet altijd mogelijk is om woningen, waardevolle 

natuurgebieden of landschappen volledig te ontzien. 

Als u dit zou constateren aan het eind van een zorgvuldig doo�open proces, waarbij de 

inbreng van betrokken maatscha ppelg ke organisaties en burgers aanwijsbaar van invloed is 

geweest op de planvorming, maar waarbij helaas niet iedereen tevreden gesteld kon 

worden, dan zouden wij hier in mee kunnen gaan Een dergelijk zorgvuldig proces heeft 

echter niet plaats gevonden. 

• Ondanks meerdere informele en formele toezeggingen aan zowel de maatschappelijke 

organisaties en burgerwerkgroepen als de Tweede Kam er om de maatschappelijke 

organisaties en de burgerwerkgroepen te zien als partners, is door uw ministerie sinds 2008 
geen enkele maatschappelijke inbreng, procesmatig en inhoudelg k, (zichtbaar) 

m eeg en om en in uw procedure. Wij zijn van oordeel dat er hier geen sprake is van een 

zorgvuldig proces. 
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natuur en milieu 
federatie 

• Dit proces voldoet niet aan de eisen die volgens uw Visie op Omgevingsmanagement, die u 

zelf in uw reactiebrief aanhaalt, aan een zorgvuldig p r oces gesteld moeten worden. 

• Al jaren borduurt u voort op een Startnotie uit 2009 en een Richtlijnennotitie uit 201 o, die 

toen al discutabel waren (dit blijkt ook uit de reeks aan zienswijzen en het aanvullend 

onderzoek van het initiatief van de burgerwerkgroep Westerdijkshorn in samenwerking met 

N LTO en de provincie Groningen) en die nu volgens velen ook ingehaald zijn door de tijd. 

Wij zijn van oordeel dat er hier geen sprake is van een zorgvuldig proces. 

• Het proces heeft jaren stil heeft gelegen, uw ministerie heeft alle tijd gehad maatschappelijke 

organisaties en burgerwerkgroepen inhoudelijk en procesmatig te betrekken, maar heeft 

deze gelegenheid niet benut. Maar nu stelt u in uw reactie dat we met een voldongen traject 

zitten om dat uw Visie op Om gevingsmanagement voor u 'lastiger directtoe te passen' is (zie 

reactiebrief)? Is het geen overheidsplicht te streven naar betrokkenheid van de burger en 

draagvlak voor het project? Ontslaat de door u genoemde lastigheid u van deze 

overheidsplicht? 1 s deze lastigheid niet door uw eigen werkwijze ontstaan? Wij stelden in 

onze eerdere brief en tijdens de informele gesprekken dat er wel degelijk realistische 

mogelijkheden bestaan om de meest kwetsbare gebieden van onze provincie te ontzien. 

Kunt u uitleggen hoe u de werkWijze van uw ministerie zorgvuldig kunt noemen, terwijl uw 

ministerie ongefundeerd en zonder enige vorm van inhoudelijk onderzoek de ingebrachte 

alternatieven heeft afgedaan? 

• Tenne T heeft de af gel open jaren, voorultlopend op het inpassingsbeslult, naar wij aannemen 

met uw medeweten, privaatrechtelijke principeovereenkomsten afgesloten met agrariërs 

over paalposities. Hierbij zijn flinke geldelijke vergoedingen aan de orde (volgens agrariërs 

ca. 40.000 euro per paalopstelling), met bovendien een extra bonus bij een direct akkoord. 

Zijn dit de 'gesprekken met omwonenden' in uw reactiebrief? Vindt u dergelijke vergaande 

voorbereidingen passen in de aanloop naar een der gelijk controversieel besluit? 1 s de 

genoemde lastigheid in uw reactiebrief niet ook mede door deze werkwijze ontstaan? Hoe 

verhoudt deze werkWijze zich volgens u tot zorgvuldigheid met betrekking tot de in het 

geding zijnde publieke waarden? 

• Wij zijn voorts van oordeel dat de huidige, strikt formeel juridische, werkwijze van uw 

ministerie hier in het Groningse, waarbij uw ministerie slechts informatie verstrekt en slechts 

de juridische mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen aanreikt, niet bijdraagt aan 

draagvlak voor het project. Als het ministerie nu al niets doet met een eensluidend signaal uit 

het gebied, waaraan dragen volgens u formele zienswijzen nog bij? 

• Kunt u aangeven op welke wijze u rekening houdt met de aangedragen Groningse 

maatschappelijke lokale zorgen, inzet, kennis met betrekking tot de in geding zijnde publieke 

waarden en hoe u denkt tot zorgvuldige besluitvorming te kunnen kom en? 

• Vindt u niet dat de Rijksoverheid breed gedragen en intensieve maatschappelijke inzet en 

kennis zou moeten koesteren en benutten? Tem eer ook als er redelijke en haalbare 

oplossingen worden aangedragen vanuit een constructieve basishouding? 
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Tot slot 

natuur en 1mil:ieu 
eder.:it1e 

Wij zijn benieuwd naar uw antwoord op de in deze brief gestelde vragen. Wij dringen er bij u 

op aan alsnog met het gebied in dialoog te gaan. Wij zouden het uitermate 

betreurenswaardig vinden als u en uw ministerie voorbij gaan aan de realistische 

mogelijkheid om gezamenlijk een minder schadelijk tracéverloop van de 380 kV-verbinding 

door de provincie Groningen te ontwikkelen. 

In afwachting van uw reactie, 

Hoogachtend, 

Namens het bestuur van: 

Natuur en Milieufederatie Groningen, 

Agrarische Natuurvereniging Stad en Ommeland, 

Het Groninger Landschap, 

Landschapsbeheer Groningen, 

Werkgroep bewoners Westerdijkshorn, 

Vereniging van Dorpsbelangen Sauwerd/Wetsinge, 

Stichting Oude Groninger Kerken, 

Vof Kerk Klein Wetsinge, 

Molenstichting Winsum, 

Bond Heemschut Groningen, 

Groninger Dorpen, 

Natuurmonumenten, 

Vereniging Avifauna Groningen, 

Werkgroep 380 kV Westeremden, 

Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk 

Bewoners van buurtschap Nieuwbrug 

Kopie 

Een kopie van deze brief hebben wij gezonden aan: 

• De Commissie Economische Zaken van de Tweede Kamer 

• Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen 

• Provinciale Staten van de Provincie Groningen 

• B&W en gemeenteraden van gemeenten Bedum, Winsum, Zuidhorn, Loppersum, 

Eemsmond en Delfzijl 
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Gedeputeerde Staten 

Datum 
Briefnummer 
Zaaknummer 
Behandeld door 
Telefoonnummer 
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Bijlage 
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- q wee 2tl 
2016-73.959/48N4, RS 
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De Minister van Economische Zaken, 
de heer H.G.J. Kamp 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC DEN HAAG 

Regionaal standpunt verkabeling 380 kV 
Eemshaven-Vierverlaten 

Geachte heer Kamp, 

Binnenkort neemt u een beslissing over de toepassing van verkabeling van een deel van de 380 kV 
Eemshaven-Vierverlaten. U hebt ons in de gelegenheid gesteld om daarover onze opvattingen kenbaar te 
maken. Dat doen wij met deze brief. 

Al meerdere jaren werken Tennet en uw ministerie aan de aanwijzing van het tracé Eemshaven
Vierverlaten. Deze werkzaamheden werden van een nieuw element voorzien toen u in het voorjaar van 
2016, op verzoek van de Tweede Kamer, opdracht gaf om te onderzoeken of het verkabelen van maximaal 
10 kilometer van de voorgenomen aanleg in onze provincie meerwaarde oplevert. Bij de uitvoering van deze 
verkabelingsstudie hebben uw ministerie en Tennet samenwerking gezocht met de provincie Groningen en 
in latere instantie ook met betrokken gemeenten in de provincie. 

De tussenresultaten van de studie zijn besproken in enkele bestuurlijke overleggen. Die hebben onder meer 
geleid tot de gedeelde bevinding dat er sprake is van een toenemende urgentie voor de aanleg van de 
transformatiestations in Vierverlaten en een 2-4 circuits 380 kV-hoogspannings-verbinding. Daarbij merken 
wij wel op, dat de urgentie om het project nu in een stroomversnelling te brengen vooral in het belang lijkt 
van Tennet om aan haar verplichtingen te kunnen blijven voldoen. 
Dit mag naar ons idee de keuze van een tracé-alternatief met verkabeling, die de waarden van mensen, 
natuur, landschap en cultuurhistorie ontziet, niet in de weg staan. Daarom hebben wij volop onze 
medewerking verleend en aanvullend onderzoek laten uitvoeren - binnen de gestelde randvoorwaarden die 
Tennet hanteert - naar de mogelijkheden van verkabeling. 

Wij zijn van mening dat bij de keuze van een tracé het maximale dient te gebeuren om aantasting van onze 
waarden te voorkomen dan wel te compenseren. Daarbij zijn voor ons tenminste twee verkabelingsvarianten 
relevant om in de beschouwing te betrekken. De eerste de verkabeling van een deel van het huidige 
Voorkeursalternatief, de tweede de N46-variant met verkabeling onder de Koningslaagte. Het onderzoek dat 
de provincie heeft laten verrichten leidt tot de conclusie dat er betere varianten zijn dan het huidige 
voorkeursalternatief, zowel bovengronds als ondergronds. 
Zowel een nieuwe bovengrondse variant als de N-46 variant met verkabeling verminderen de doorsnijding 
van natuurgebieden aanzienlijk en vermijden het landschappelijk waardevolle Middag-Humsterland. Beide 
leiden echter ook tot een forse vertraging in het planproces. Wij onderkennen dat dit, gezien de urgentie van 
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de verbinding, voor u een lastige afweging betekent. We dringen er daarom bij u op aan om bij de keuze 
voor het voorkeursalternatief een deel te verkabelen. Op die manier wordt voorkomen dat een aantal 
belangrijke weidevogelgebieden wordt doorsneden en er een te harde confrontatie is met het open wierden
gebied. Tegelijk moet worden geconstateerd dat daarmee de openheid van Middag-Humsterland, dat tot 
Nationaal Landschap is uitgeroepen, ernstig wordt aangetast. Het bagatelliseren van deze effecten door te 
stellen dat het voorkeurstracé geen gevolgen heeft voor de gebiedskarakteristiek en dat er netto minder 
tracélengte ontstaat doet onvoldoende recht aan de visuele impact van de verbinding. Aan de zogeheten 
'gordijnwerking' van de immense 4-circuits 380 kV-masten -en kabels mag niet worden voorbijgegaan. De 
landschapseffecten in waardevolle gebieden, zoals in Middag-Humsterland en in het wierdengebied, vragen 
daarom compensatie. 

Het is duidelijk dat met een inspanning op onder andere verkabeling extra kosten zijn gemoeid die, via 
toerekening door Tennet aan de netgebruiker, ten laste komen van de maatschappij. Doordat het technisch 
mogelijk in Nederland 40 kilometer van hèt net te verkabelen en dit ongetwijfeld zal gebeuren, is de vraag 
niet óf er maar wáár er verkabeld wordt. Als er in Nederland verkabeld wordt, waarom dan, met een goede 
regionale spreiding, niet ook in Groningen? 
Zoals bekend draagt de energie-infrastructuur in Groningen in belangrijke mate bij aan de gehele 
Nederlandse energievoorziening. Daarin zien wij voldoende aanleiding dat de Nederlandse samenleving de 
provincie Groningen hierin tegemoet komt, zoals dat in andere gebieden van Nederland ook aan de orde is. 

In het belang van ons landschap en onze natuur, met de kenmerkende openheid, maar ook om draagvlak in 
de regio te bereiken, roepen wij u op om te kiezen voor het voorkeursalternatief met verkabeling en daarbij 
tegelijk de landschappelijke impact in Middag-Humsterland te compenseren. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen 
Burgmeester en Wethouders van Delfzijl 
Burgmeester en Wethouders van Eemsmond 
Burgmeester en Wethouders van Loppersum 
Burgmeester en Wethouders van Ten Boer 
Burgemeester en Wethouders van Winsum 
Burg meester en Wethouders van Bedum 
Burgmeester en Wethouders van Zuidhorn 
Burgmeester en Wethouders van Groningen 

Namens dezen, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

�PJ. , voorzitter. 

, secretaris. 

0013 

99 van 462



'Hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten is klap in gezicht' 

Op 7 februari is er in de Tweede Kamer een debat over de hoogspanningsverbinding 
380 kV tussen Eemshaven en Vierverlaten. Minister Kamp van Economische Zaken 
heeft besloten dat deze verbinding geheel bovengronds wordt aangelegd. 

De regio is het grondig oneens met dit besluit. Wij, wethouders van de betrokken 
gemeenten, het provinciebestuur en zestien maatschappelijke organisaties en 
burgerwerkgroepen, willen dat de hoogspanningsleidingen zoveel mogelijk onder de 
grond worden aangelegd. 

Als minister Kamp blijft bij zijn besluit, wordt ons mooie Middag-Humsterland - nationaal 

landschap nota bene - voor de komende tachtig tot honderd jaar visueel aangetast. In ons 
wierdenlandschap, daterend uit 500 jaar voor Christus, komen dan vier dikke 

elektriciteitsdraden onder elkaar te hangen aan masten van meer dan 50 meter hoogte. Dat 

geldt ook voor het Reitdiepdal, dat deel uitmaakt van het Natuurnetvverk Nederland. 

Waardevol natuurgebied dus. 

Dat vinden wij onaanvaardbaar. Het gaat deels immers om een van de oudste 
cultuurlandschappen van West-Europa, een parel die wij koesteren. Gordijnen in het open en 

weidse landschap dat zo kenmerkend voor onze provincie is - alsof je met een dikke stift 

dwars over de Mona Lisa gaat. 

Foto: impressie van toekomstige hoogspanning bij Klein Wetsinge. 

Het trieste is: dit hoeft helemaal niet. Technisch gezien is het mogelijk om in Nederland alle 

kabels onder de grond te stoppen. Omdat dit onbetaalbaar zou worden, is de afspraak dat er 

zo'n 40 kilometer aan hoogspanningskabels onder de grond kan. Wij hebben minister Kamp 
gevraagd om daarvan zo'n tien kilometer in Groningen te gebruiken. 

Maar waar de minister in andere delen van Nederland wel kiest voor alternatieven die hem 

geld kosten, zegt hij tegen ons dat het Groninger landschap voor hem geen pronkjuweel is 

dat je moet koesteren. Kabels onder de grond brengen is te duur en levert ook geen 
meerwaarde op, stelt hij. 
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Toch hebben wij niet het gevoel dat we overvragen. Wij zien, samen met de minister, de 
noodzaak in van de nieuwe verbinding. Nederland maakt immers steeds meer gebruik van 
elektriciteit en moet van het gas af. 

Mede daarom komt de Cobra-kabel naar Scandinavië naar de Eemshaven, zodat Nederland 

duurzaam aan de stroom kan. De energie-infrastructuur die bij ons in Groningen gestalte 
krijgt, is dan ook cruciaal voor de gehele Nederlandse energievoorziening. De Eemshaven is 
het stopcontact, en de hoogspanningsverbinding door onze provincie het verlengsnoer voor 
de Randstad. Mag dat verlengsnoer een beetje netjes worden weggestopt, zoals je in je 
huiskamer ook doet? 

In het debat komen waarschijnlijk de drie moties aan de orde die de Kamer vlak voor Kerst 
aannam. Moties waarin het parlement de minister opriep om te zorgen voor een beter 
draagvlak in de streek voor de route van de nieuwe hoogspanningskabels. Moties, die de 

minister naast zich neer legde. 

Nu hoeven het ministerie van Economische Zaken en netwerkbeheerder Tennet wat ons 
betreft niet helemaal opnieuw te bekijken welke routes mogelijk zijn. De provincie Groningen 
heeft afgelopen zomer al eens laten bekijken welke varianten er mogelijk zijn. Maar omdat 
de tijd dringt, zijn wij - alle betrokken bestuurders van de regio - al tevreden als we tien 
kilometer van de route die de minister heeft aangewezen onder de grond krijgen. Hoewel het 
natuurlijk vreemd is dat er überhaupt tijdnood is ontstaan: in 2009 startte het ministerie van 
EZ al met het proces om een nieuwe hoogspanningsverbinding te plannen. 

Het is onverteerbaar dat wij nu de rekening krijgen voor dit jarenlang slepende proces. En 

dat terwijl er bestuurlijk grote bereidheid is om aan de nieuwe hoogspanningsverbinding mee 
te werken. We snappen de urgentie. Daarom is het ongelooflijk zuur en een klap in ons 
gezicht dat minister Kamp onze uitgestoken hand negeert. Veel erger nog is dat hij de 
waarden van ons landschap voor de komende decennia verschrikkelijk aantast. 

Gedeputeerden , 

namens de provincie Groningen 

en Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Ten 
Boer, Winsum, Bedum, Zuidhorn en Groningen. 

Ook namens 
Natuur en Milieufederatie Groningen, Agrarische Natuurvereniging Stad en Ommeland. Het 

Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen, Werkgroep bewoners 
Westerdijkshorn, Vereniging van Dorpsbelangen Sauwerd/Wetsinge, Stichting Oude 
Groninger Kerken, Vof Kerk Klein Wetsinge, Bond Heemschut Groningen, Groninger 
Dorpen, Natuurmonumenten, Avifauna Groningen, Werkgroep 380 Westeremden, 
Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk, Molenstichting Winsum en buurtschap 
Nieuwbrug. 
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Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Bijlagen 6-8 behorende bij de zienswijze die zojuist is ingediend met bovenstaand kenmerk 
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Tweede Kamer der Staten-Generaal 

2 
Vergaderjaar 2016-2017 

31 239 

Nr. 226 

kst-31239-226 

ISSN 0921 - 7371 
's-Gravenhage 2016 

Stimulering duurzame energieproductie 

MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER 

Voorgesteld 8 december 2016 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de sloop van de bestaande 220 kV-verbinding, 

waarlangs de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven
Vierverlaten wordt aangelegd, de mogelijkheid geeft voor een herover
weging van andere tracévarianten; 

verzoekt de regering, in samenspraak met de bevolking, maatschappelijke 
organisaties en overheden te onderzoeken of er een beter alternatief kan 
worden ontwikkeld voor het huidige voorkeurstracé, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Agnes Mulder 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016-2017, 31 239, nr. 226 
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Tweede Kamer der Staten-Generaal 

2 
Vergaderjaar 2016-2017 

31 239 

Nr. 234 

kst-31239-234 

ISSN 0921 - 7371 
's-Gravenhage 2016 

Stimulering duurzame energieproductie 

MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN JAN VOS 

Voorgesteld 8 december 2016 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het Ministerie van Economische Zaken de rijksinpas

singsprocedure 380kV Noord-West tot dusver strikt juridisch heeft 
ingevuld; 

constaterende dat de inbreng van betrokken bu rgerwerkg roepen en 

maatschappelijke organisaties op geen enkele wijze zichtbaar is in het 
proces; 

verzoekt de regering, de Groningse burgerwerkgroepen en maatschappe

lijke organisaties te betrekken in het vaststellen van een 380 kV-tracé 
waarin Groninger waarden en belangen betrokken worden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van Tongeren 
Jan Vos 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016-2017, 31 239, nr. 234 
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Tweede Kamer der Staten-Generaal 

2 
Vergaderjaar 2016-2017 

31 239 

Nr. 238 

kst-31239-238 

ISSN 0921 - 7371 
's-Gravenhage 2016 

Stimulering duurzame energieproductie 

MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN 

Voorgesteld 8 december 2016 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat er in Groningen een nieuwe hoogspanningslijn wordt 

aangelegd, en het van belang is dat omwonenden daarbij inspraak 
hebben; 

verzoekt de regering om Groningse burgerwerkgroepen en maatschappe

lijke organisaties te betrekken bij het vaststellen van het traject van de 
hoogspanningslijn en het afwegen van alternatieven, en zichtbaar te 
maken op welke manier hun in breng wordt meegenomen in het proces, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van Veldhoven 
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Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Bijlagen 9, 9b en 10 van de zienswijze die we zojuist hebben ingediend met bovenstaand 
kenmerk 

Reactie 
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Mailtekst 6 januari 2017 

Geachte meneer Kamp, 

Wij hebben met verbijstering en volledig onbegrip kennis genomen van uw brief aan 
de Tweede Kamer over het 380 kV hoogspanningstracé in Groningen (kenmerk: 
DGETM-EO I 16188366). Hoe komt u er nu toch bij om de Tweede Kamermoties 
31239/226, 234 en 238 te beschouwen als ondersteuning van het onder u gevoerde 
proces na alle tegengestelde signalen en vergaande inspanningen uit de regio? En 
bovendien als groen licht om overeenkomstig deze werkwijze te blijven handelen? 

Onnodig aantasten oudste cultuur- en wierdengebied van Europa 

Vanuit de gebiedscoalitie van 16 maatschappelijke organisaties en 
burgerwerkgroepen zijn u en uw medewerkers uitvoerig op de hoogte gesteld over 
de in Groningen breed levende zorg over het onnodig beschadigen van het oudste 
open en aaneengesloten cultuur- en wierdengebied van West-Europa. Vooral omdat 
de aanleg van de hoogspanningsleiding anders en beter kan dan met uw 
achterhaalde plan; zeker met ondergrondse, maar ook met bovengrondse aanleg. 

Onverantwoorde woordspelingen of gezamenlijk doel? 

In uw brief heeft u op onverantwoordelijke wijze de strekking van de Kamermoties 
180 graden omgebogen. De moties zijn duidelijk: de regio en de Tweede Kamer 
willen een transparante procesvoering op basis van dialoog waarin ook Groningse 
waarden en belangen centraal staan. U schoffeert echter onze serieuze en integere 
bedoelingen door opnieuw voorbij te gaan aan de terechte wens en inspanningen 
van maatschappelijke organisaties, burgerwerkgroepen en alle Groningse betrokken 
overheden om met u te komen tot het minst schadelijk tracé. Bovendien neemt u nu 
ook de Tweede Kamer niet meer serieus. Het lijkt hier alleen nog maar om slimme 
woorddraaiingen te gaan. 

Wat volgens Groningen het werkelijke gezamenlijke doel zou moeten zijn is om 
gevolgen van een grootschalige en ingrijpende infrastructuur voor de lange 

periode van 80 jaar in een volledig open en bijna onaangetast historisch zeer 
waardevol gebied te minimaliseren. 

Unanimiteit dat het beter kan en moet 
Het is hier uniek dat alle betrokken Groningse overheden. 16 gebiedsorganisaties en 
deskundige burgerwerkgroepen en een grote meerderheid van de Tweede Kamer 
unaniem menen dat het beter kan en dus ook moet. Dit doet ons afvragen wat de 
democratie nog waard is voor uw ministerie? En hoe wij 'onze' overheid nog kunnen 
vertrouwen? Democratie houdt voor ons verplichtingen in, maar toch ook voor u en 
uw medewerkers? 

Partners*) of speelbal? 
Wij ervaren uw brief als een enorm gebrek aan respect voor alle terechte zorg en 
inspanningen daaromtrent die zijn geleverd door vele partijen. En nog meer omdat 
een informeel bezoekje van uw medewerkers aan ons als werkgroepen in uw brief nu 
zelfs wordt misbruikt voor de verdediging van uw procesvoering. Zeker na onze 
tijdrovende, lange en intensieve inzet voor het behoud van het oudste en mooiste 
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aaneengesloten open gebied van de provincie. Uw medewerkers hebben ons sinds 
2009 (!)afgelopen zomer één keer kort bezocht, omdat ze toch al in het noorden 
waren vanwege een ander bekend Gronings dossier. Vooraf is ook nadrukkelijk 
de aangegeven dat de in Groningen breed gewenste dialoog over procesvoering en 
tracékeuze niet mocht worden geagendeerd. Na het lezen van uw brief betreuren we 
dan ook dat we ons hebben laten misleiden door met hen op de fiets het gebied in te 
zijn gegaan. 

Zorgvuldigheid en privaatrechtelijke voorbereidingen 
Alle door u aangewende zorgvuldigheid betreft het volgen van de juridische 
procedure en de praktische voorbereidingen ten aanzien van de uitvoering van het bij 
het begin al vaststaande tracé. Dit vond plaats in de privaatrechtelijke sfeer: 
gesprekken met enkele omwonenden over mitigatie (bv. groenaanplant) en 
grondeigenaren over paalposities en vergoedingen. 

Persoonlijke afspraak met u 
We willen graag op korte termijn met u persoonlijk in gesprek en stellen dat bij deze 
voor. Wij hebben de moeite genomen uw plannen zorgvuldig te bestuderen. U heeft 
de belangrijke verantwoordelijkheid voor de nationale energieleverantie. Maar 
daarnaast ook voor belangrijke natuur- en landschapswaarden. Wij zijn er van 
overtuigd dat deze twee verantwoordelijkheden op een goede wijze te combineren 
zijn. Het blijkt nu dat enkel uw ministerie de in Groningen aanwezige unieke publieke 
waarden nog steeds niet onderkent. Wat heeft u na alles wat u al is aangereikt nog 
nodig om hiervan óók overtuigd te raken? 

In afwachting van uw reactie, 

Namens de werkgroepen Westerdijkshorn en Sauwerd/Wetsinge, 

Vriendelijke groet, 

*) Kamerbrief 16 juni 2016 (kenmerk DGETM-EO / 16079549) 

0013 

108 van 462



Geachte minister Kamp, 

In het afgelopen AO Energie van 24 november en ook vandaag, in reactie op de moties van 
CDA, Groen Links, PvdA en D66 heeft u, tot onze ontsteltenis, de Tweede Kamer onjuiste 
informatie verschaft. Wij vragen ons dan ook af: weet u hoe de medewerkers van uw 
ministerie tot nu toe zij om gegaan met dit project? Bent u wel op de hoogte van onze brief 
van 7 november jl.? 

- U beweert dat er een zorgvuldige procedure is gevolgd en dat over het tracé veel overleg is 
gevoerd met met de berokken maatschappelijke organisaties en de bevolking. Wij 
overleggen inmiddels sinds augustus 2009 met uw ministerie en hebben vanaf het begin 
aangegeven dat het tracé niet deugt. Maar het tracé lag van het begin af vast. Er mocht 
overal over gepraat worden, maar niet over het tracé. Er is dus met ons geen overleg 
gevoerd over het tracé. 
- U pareert onze zorg ten aanzien van het totaal ontbreken van maatschappelijke dialoog 
over het 380 kV-tracé, door te zeggen dat deze terug te voeren is op de laatste 3 bewoners 
van de in totaal 66 huizen, waarvan 63 zullen worden ontzien met het nieuw tracé. Dit heeft 
echter niets van doen met wat er in Groningen daadwerkelijk speelt en u had dit moeten en 
kunnen weten. 

Een gebiedscoalitie van 16 maatschappelijk organisaties en burgerwerkgroepen hebben u 
en uw ministerie dit jaar in meerdere brieven en gesprekken op de hoogte gesteld van het 
ontbreken van draagvlak m.b.t. uw plannen, hebben realistische alternatieven aangedragen 
en u met klem verzocht om dialoog. We hebben tot dusver geen antwoord van u ontvangen 
op onze brief van 7 november jl. (zie bijlage 1) waarin we deze zorg opnieuw duidelijk 
onderbouwd toelichten en u bovendien gerichte vragen stellen. 

Dit roept opnieuw vragen op. Bent u vanuit uw ministerie wel volledig en juist geïnformeerd 
over wat er in Groningen daadwerkelijk speelt? Wij mogen toch hopen dat u inmiddels weet 
dat naast de gebiedspartijen nu ook alle betrokken gemeenten en de provincie unaniem een 
minder schadelijke tracé willen (en realistisch achten) dan uw huidige voorkeurstracé (zie 
bijlage 2: gezamenlijk persbericht van betrokken gemeenten en provincie). 

We verzoeken u met klem de inhoud van de brief volledig en zorgvuldig mee te wegen in het 
proces-vervolg en deze te beantwoorden alvorens u een besluit neemt. Daarnaast 
verzoeken we u de vragen uit deze mail per omgaande te beantwoorden, zodat we zeker 
weten dat nu wel de juiste informatie bij u terecht is gekomen. 

Namens: 
Natuur en Milieufederatie Groningen 
Agrarische Natuurvereniging Stad en Ommeland 
Het Groninger Landschap 
Landschapsbeheer Groningen 
Werkgroep bewoners Westerdijkshorn 
Vereniging van Dorpsbelangen Sauwerd/Wetsinge 
Stichting Oude Groninger Kerken 
Vof Kerk Klein Wetsinge 
Bond Heemschut Groningen 
Groninger Dorpen 
Natuurmonumenten 
Avifauna Groningen 
Werkgroep 380 kV Westeremden 
Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk 
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Molenstichting Winsum 

buurtschap Nieuwbrug 
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Mail aan ambtenaren van EZ, 22 december 2016 

Beste  (en CC ) 

Je hebt me begin van de avond telefonisch toegezegd mij de lijst toe te sturen met de omwonenden (dus 

niet de grondeigenaren) waarmee volgens de minister gesproken is over het tracéverloop. Ik zet deze 

toezegging nog even op de mail zoals samen besproken. Je gaf aan dat je deze lijst snel na je vakantie kon 

leveren zo rond 10 januari. Prima wat mij betreft, ook al zou ik deze informatie liever zo mogelijk eerder 

krijgen. Maar niet later dan 14 januari. 

Het verbaast mij ten zeerste, dat de minister maar liefst 3 breedgesteunde kamermoties (behalve door de 

WD en een eenmansfractie) om met de gebiedscoalitie in dialoog te gaan om een mogelijk beter trace vast 

te stellen naast zich neerlegt, mede op basis van deze reeds gevoerde gesprekken met omwonenden, 

maar dat jullie tegelijkertijd als zijn belangrijkste adviseurs deze informatie niet paraat hebben. Je zei dat dit 

moest worden uitgezocht. Hoe kan dat? 

Kun je tevens aangeven waarover deze gesprekken met name over gingen? Ging dat over het bepalen (en 

waar noodzakelijk of mogelijk veranderen) van bepaalde paal posities binnen het huidige 

voorkeursalternatief? Zoals ik je telefonisch al aangaf, zijn de 16 in dit dossier actieve burgerwerkgroepen 

en maatschappelijke organisaties in ieder geval tot dusver op geen enkele wijze inhoudelijk betrokken 

geweest bij het mede bepalen van mogelijke tracevarianten. We zijn dus benieuwd nar wie dan wel. 

Zou je de vragen die je nu al kunt beantwoorden, nog voor je vakantie willen oppakken? 

Fijne feestdagen en dank alvast voor je napluiswerk. 

Hartelijke groet, 
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Verzonden: Maandag 31 juli 2017 22:55 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Noord-West 380 kV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  

Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: werkgroepen Sauwerd/Wetsinge en Westerdijkshorn 
Mede namens:      

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Bijlagen 11-12 behorende bij de zienswijze die we zojuist hebben ingediend met 
bovenstaand kenmerk 

Reactie 
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Duurzame ontwikkeling en beleid 

MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN EN C.S. 

Voorgesteld 7 februari 2017 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat het voorkeursalternatief van de 380kV-Noord-West 
waardevolle natuurgebieden en het Nationaal Landschap Middag
Humsterland doorsnijdt en daardoor ook een achteruitgang van de 
weidevogelstand dreigt; 

overwegende dat het mogelijk is om een deel van het tracé te verkabelen 
waarmee deze knelpunten deels kunnen worden vermeden; 

verzoekt de regering om, de natuurachteruitgang te voorkomen en 
daarvoor: 

ofwel minstens tien kilometer van het tracé van de 380kV-Noord-West 
in Groningen te verkabelen; 
ofwel met de regio tot overeenstemming te komen over een ruimhar
tige compensatie van het aangetaste natuurareaal en een robuust 
investeringspakket voor herstel van de cultuurhistorische objecten in 
een zone van drie ki lom eter ter weerszijden van het tracé en voor 
versterking van landschappelijk structuren in een zone van vijf 
kilometer (inclusief beheer van twintig jaar), 

en de Kamer nog voor het verkiezingsreces hierover te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van Veldhoven 
Van Tongeren 
Dik-Faber 
Agnes Mulder 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016-2017, 30 196, nr. 516 
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Ministerie van Economische Zaken 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

Natuur en Milieufederatie Groningen 
 

Zuiderpark 16 
9724 AG GRONINGEN 

Datum 

Betreft 

1 .0 OKT 2016 

Hoogspanningsverbinding 380 kV Eemshaven-Vierverlaten 

Geachte heer , 

Dank voor uw brief van 22 juni 2016, namens 14 organisaties, over het tracé van 

de 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven- Vierverlaten (kenmerk 16-016-
EW). In uw brief geeft u aan dat betreffende organisaties van mening zijn dat het 

voorgestelde tracé onnodig veel afbreuk doet aan landschap, cultureel erfgoed, 

de leefomgeving en weidevogelgebieden. Tevens stelt u dat er voor dit project 

nieuwe inzichten zijn sinds de terinzagelegging van de startnotitie voor de 

milieueffectrapportage Noord-West 380 kV. Met name nieuwe technische 

mogelijkheden om deze verbinding gedeeltelijk ondergronds aan te leggen, bieden 

in uw ogen een kans om tot een ander tracé te komen. 

Hierbij ga ik in op de door u naar voren gebrachte punten. Ik geef in deze brief 

aan waarom de nieuwe verbinding nodig is, welke procedure hiervoor wordt 

toegepast, hoe ik omga met de impact van deze hoogspanningsverbinding op de 

leefomgeving, hoe het voorgestelde tracé tot stand is gekomen en op welke wijze 

ik de nieuwe technische mogelijkheden voor ondergrondse aanleg betrek in de 

besluitvormingsprocedure. 

Waarom is deze verbinding nodig? 

Het kabinet staat voor een overgang naar meer hernieuwbare energie. Het Rijk 

heeft afspraken gemaakt in het Energieakkoord om de Europese doelstelling 14% 
hernieuwbare energie in 2020 te realiseren. De hoeveelheid duurzaam opgewekte 

stroom, zoals uit wind- en zonne-energie, neemt toe en daarmee ook de 

fluctuaties in het net. Dit vraagt veel van het bestaande elektriciteitsnetwerk. In 

tegenstelling tot elektriciteit uit conventionele fossiele brandstoffen is het aanbod 

van elektriciteit uit wind en zon niet constant beschikbaar om te voldoen aan de 

vraag. Lokaal opgewekte energie vervangt daarnaast deels de vraag naar centraal 

opgewekte energie; ook consumenten worden producent. Traditionele spelers 

passen zich aan en krijgen in toenemende mate een centrale functie als 

achtervang. 

Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat een groot deel van het landelijk 

hoogspanningsnet niet voldoet aan de eisen van de toekomst. Zo ook de huidige 

220 kV-verbinding van Eemshaven naar Vierverlaten. Bij de ontwikkelingen van 

de plannen voor de nieuwe 380 kV-verbinding van Eemshaven naar Vierverlaten is 

Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 

Mededinging 
Directie Energie en Omgeving 

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 

2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

Factuuradres 
Postbus 16180 

2500 BD Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 

www.rijksoverheid.nl/ez 

Behandeld door 

  

  

 

Ons kenmerk 
DGETM-EO / 16138850 

Uw kenmerk 
16-016-EW 
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gekeken naar het beste tracé voor deze verbinding. De verbinding draagt bij aan 

de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet en vervangt de bestaande 220 kV

verbinding. De nieuwe 380 kV-verbinding zorgt voor een betere aansluiting van de 

grootschalige opweklocatie Eemshaven op het landelijke en internationale 

hoofdtransportnet van elektriciteit. Dat is onder meer van belang voor het 

transport van hernieuwbare energie van onder andere het windpark Gemini en 

stroom uit Denemarken en Noorwegen. 

Welke procedure wordt hiervoor toegepast? 

Voor het vaststellen van hoogspanningstracés van 220 kV en hoger wordt gebruik 

gemaakt van de zogenoemde Rijkscoördinatieregeling (RCR). Met behulp van deze 

procedure stellen de ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur 
en Milieu (IenM) gezamenlijk een inpassingsplan vast. Dit inpassingsplan treedt in 

de plaats van de geldende bestemmingsplannen. 

Op dit moment is voor het tracé Eemshaven-Vierverlaten een voorontwerp

inpassingsplan in het kader van het zogenoemde Bra-overleg voorgelegd aan 

betrokken gemeenten en provincie. Op verzoek is dit voorontwerp-inpassingsplan 

toegelicht in de Provinciale Staten van Groningen en de gemeenteraden van 

Eemsmond, Loppersum, Winsum, Bedum en Zuidhorn. De volgende stap in de 

procedure is het ter inzage leggen van het ontwerp-inpassingsplan. Op dat 

moment kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen. Dit is voorzien in medio 

2017. Tegelijk met de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan zullen de 

benodigde ontwerp-uitvoeringsbesluiten (vergunningen) ter inzage worden 

gelegd. Nadat de zienswijzen zijn verwerkt, zal een definitief inpassingsplan 

worden vastgesteld. Dit is voorzien rond eind 2017. 

Impact op de leefomgeving 

Energie-infrastructuren hebben door hun grootschaligheid in veel gevallen impact 

op de leefomgeving in de gebieden waar deze worden gerealiseerd. Dit roept in 

veel gevallen vragen, zorgen en soms weerstand op bij bewoners. Ik vind het van 

groot belang om hier zorgvuldig mee om te gaan. 

Op 1 februari dit jaar heb ik mijn visie op omgevingsmanagement naar de Kamer 

gestuurd (Kamerstuk 21 239, nr. 211). Met de in deze visie benoemde 

uitgangspunten wil ik dat, nog meer dan in het verleden, overheden, burgers, 

bedrijven en maatschappelijke organisaties samen invulling geven aan 

energieprojecten. Bij al lopende projecten, zoals deze hoogspanningsverbinding, is 

dat lastiger direct toe te passen. Wel worden in lijn met de uitgangspunten voor 

omgevingsmanagement alle stappen binnen het project nauw afgestemd met de 

initiatiefnemer en andere overheden. Voor dit project vindt regelmatig ambtelijk 

en bestuurlijk overleg plaats. Zo staat een volgend bestuurlijk overleg gepland op 

12 oktober a.s. Daarnaast hebben vertegenwoordigers van mijn ministerie in het 

afgelopen voorjaar informeel overleg gevoerd met werkgroepen van bewoners uit 

Westerdijkshorn en Sauwerd/Wetsinge en de Natuur en Milieufederatie Groningen. 

Ook hebben TenneT en het Ministerie van EZ de afgelopen jaren voor dit project 

regelmatig overleg gevoerd met gemeenten, omwonenden en bedrijven. 

Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 

Mededinging 
Directie Energie en Omgeving 

Ons kenmerk 
DGETM-EO / 16138850 
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Zoals ik in mijn visie op omgevingsmanagement heb aangegeven, betekent 
betrokkenheid van burgers, bedrijven en organisaties niet dat er altijd volledige 
consensus kan ontstaan. Ook in gevallen waarin geen volledige consensus 
mogelijk blijkt, is een zorgvuldig proces nodig vanwege de legitimiteit van de 
besluitvorming. Ik licht hieronder toe waarom ik van mening ben dat dit proces 
voor de verbinding Eemshaven-Vierverlaten zorgvuldig is doorlopen. 

Hoe is het voorgestelde bovengrondse voorkeursalternatief tot stand 

gekome·n? 

Op het moment dat moet worden bepaald waar het tracé van een 
hoogspanningsverbinding komt te liggen, speelt de vraag hoe op passende wijze 
een verbinding kan worden gerealiseerd tussen twee verschillende punten, in dit 
geval Eemshaven en het hoogspanningsstation bij Vierverlaten. Het is daarbij in 
ons dichtbevolkte land helaas niet altijd mogelijk om woningen, waardevolle 
natuurgebieden of landschappen volledig te ontzien. Als een nieuwe verbinding in 
de buurt komt van dergelijke bestemmingen, zal altijd moeten worden onderzocht 
of dergelijke gebieden kunnen worden vermeden en zo ja, of dit leidt tot 
alternatieven die per saldo beter scoren op aspecten als leefomgeving, natuur, 
landschap, techniek en kosten. Bij de ontwikkeling van het voorgestelde 
bovengrondse tracé is hiervoor een aantal stappen ondernomen. 

In de beginfase van dit project zijn richtlijnen ontwikkeld voor de 
milieueffectrapportage (MER).1 Deze richtlijnen zijn vastgesteld in 2010. Een van 
de vastgestelde uitgangspunten is de zogenaamde zoekcorridor waarbinnen MER
alternatieven ontwikkeld zullen worden. Bij het vaststellen van deze zoekcorridor 
is gebruik gemaakt van het principe dat geheel nieuwe doorsnijdingen van het 
landschap zoveel mogelijk worden voorkomen. Hiervoor gelden achtereenvolgens 
de volgende uitgangspunten: 
a) Nieuwe hoogspanningsverbindingen van 220 kV en meer worden, waar 

mogelijk en zinvol, met bestaande hoogspanningsverbindingen op één mast 
gecombineerd; 

b) Nieuwe hoogspanningsverbindingen van 220 kV en meer worden, waar 
mogelijk en zinvol, met bovenregionale infrastructuur (wegen, spoor, kanalen) 
of met bestaande hoogspanningsverbindingen gebundeld. 

Voor de verbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten ligt deze zoekcorridor rond 
de bestaande 220 kV-verbinding. Vanaf Brillerij staat in de zoekcorridor ook een 
bestaande 110 kV-verbinding. Van de aanwezige infrastructuur bieden de 
bestaande hoogspanningsverbindingen de beste mogelijkheden om de 
uitgangspunten van combinatie en bundeling toe te passen. 

Onderzocht is of de bestaande 220 kV-verbinding daadwerkelijk kon worden 
verwijderd door deze te combineren met de nieuwe 380 kV-verbinding. Mede op 

1 Ministeries van EZ en VROM, Noord-West 380 kV-verbinding. Richtlijnen voor het milieueffectrapport en de 
reactie van het bevoegd gezag op de opmerkingen ingediend in het kader van de Startnotitie voor richtlijnen van 
het milieueffectrapport. Den Haag, juni 2010. 

Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging 
Directie Energie en Omgeving 

Ons kenmerk 
DGETM-EO / 16138850 
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basis van dat onderzoek en op basis van wensen vanuit de omgeving is in een 

later stadium - ondanks forse meerkosten - besloten om de verbindingen 

inderdaad te combineren. Deze beslissing past naar mijn mening binnen de 

richtlijnen voor de milieueffectrapportage. 

In de richtlijnen voor de MER is uitgegaan van de ontwikkeling van een 380 kV

verbinding van Eemshaven naar Vierverlaten die daarna via Ens doorloopt tot aan 

Diemen. Omdat de behoefte aan transportcapaciteit minder snel toeneemt dan 

destijds gedacht, wordt de verbinding gefaseerd aangelegd. De grootste druk zit 

hierbij op het stuk tussen Eemshaven en Vierverlaten. In deze richtlijnen waren 

ook de uitgangspunten uitgewerkt voor het stuk van Eemshaven naar 

Vierverlaten. Ik deel daarom niet uw mening dat dit nieuwe inzicht aanleiding zou 

zijn om de kaders van deze startnotitie te heroverwegen. 

Binnen de zoekcorridor zijn MER-alternatieven ontwikkeld. Op basis van deze 

alternatieven is een voorkeursalternatief (VKA) benoemd. Dit VKA combineert de 

nieuwe 380 kV-verbinding met de bestaande verbindingen van 220 kV en 110 kV, 

waardoor het aantal kilometer hoogspanningsverbinding in het gebied met ca. 

10 km afneemt. Het VKA is niet zonder negatieve effecten maar scoort per saldo 

het beste van de onderzochte mogelijkheden. De belangrijkste overweging om te 

komen tot dit voorkeursalternatief is de afname van het aantal kilometers 

hoogspanningsverbinding en de afname van het aantal gevoelige bestemmingen. 

Dit daalt van 66 gevoelige bestemmingen bij de huidige 220 kV-verbinding naar 3 

in de nieuwe situatie. Een belangrijk aandachtspunt van dit alternatief is dat het 

loopt door kwetsbare gebieden met weidevogels. Met de provincie wordt 

gesproken over maatregelen om de effecten hiervan te beperken. 

Het genoemde voorkeursalternatief is uitgewerkt in het voorontwerp

inpassingsplan dat tijdens de bro-fase is besproken met provincie en gemeenten. 

Vlak voor deze bro-fase bleek dat er technische mogelijkheden zijn om een 

gedeelte van de verbinding (maximaal 10 km) ondergronds aan te leggen. Dit is 

tijdens de het bro-overleg medegedeeld aan de gemeenten en provincies. Hierop 

hebben enkele gemeenten en de provincie Groningen verzocht om een 

transparante afweging inzake al dan niet ondergrondse aanleg. In reactie op dit 

verzoek heb ik een onderzoek aangekondigd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door 

TenneT in haar rol als beheerder van het landelijke hoogspanningsnet. 

Onderzoek naar ondergrondse aanleg 

In het onderzoek naar ondergrondse aanleg wordt het gehele tracé van 

Eemshaven tot Vierverlaten onderzocht op mogelijke meerwaarde van 

ondergrondse aanleg. Hierbij wordt het uitgangspunt uit het derde 

Structuurschema Elektriciteitsvoorziening gehanteerd dat nieuwe 

hoogspanningsverbindingen van 220 en 380 kV in beginsel bovengronds worden 
aangelegd. Op basis van een integrale afweging op projectniveau kan in 

bijzondere gevallen, met name voor kortere trajecten, ondergrondse aanleg 

worden overwogen, voor zover dit uit oogpunt van leveringszekerheid 

verantwoord is en als er vanuit specifieke aanleidingen (bijvoorbeeld ruimtelijke 
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beperkingen of doorsnijding van een Natura 2000-gebied) een evidente 

meerwaarde te behalen is. Indien er voor deze verbinding mogelijke locaties in 

beeld komen, zal vervolgens bezien moeten worden of ondergrondse aanleg op 

deze locaties daadwerkelijk meerwaarde heeft en of dat opweegt tegen de extra 

kosten. 

Op basis van het onderzoek zal ik nagaan of ik aanleiding zie tot heroverweging 

van het bovengrondse VKA. De inzichten die dit oplevert zullen worden gedeeld 

met de betrokken gemeenten en de provincie Groningen. Dit levert input op die ik 

bij mijn afweging zal betrekken. Ik verwacht voor het einde van het jaar meer 

duidelijkheid te kunnen geven over de uitkomsten. 

Hoe verder? 

Ik heb hierboven geschetst welke afwegingen leidend zijn geweest bij het eerder 

gepresenteerde voorkeursalternatief. Dit tracé is in mijn ogen op zorgvuldige wijze 

en in goede samenspraak met de regio tot stand gekomen. Mocht ik op basis van 

de onderzoeken geen aanleiding zien tot heroverweging van het bovengrondse 

VKA, dan zarbij de uftwefking van het ontwerp-inpassingsplan worden 

voortgebouwd op het beoogde tracé zoals dat aan gemeenten en provincie is 

voorgelegd met het voorontwerp-inpassingsplan. Mocht ik op basis de 

onderzoeken aanleiding zien om het tracé gedeeltelijk ondergronds aan te leggen, 

dan zal ik opnieuw kijken naar de verschillende belangen en hoe deze gewogen 

moeten worden. 

Ik vertrouyv erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd over de 

overwegingen achter de voorstellen en het beoogde vervolgproces . 

. . J. Kamp 

Minister van Economische Zaken 
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Verzonden: Dinsdag 1 augustus 2017 15: 13 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Noord-West 380 kV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat: Postbus 
Huisnummer: 1036 

Postcode: 8001 BA 
Woonplaats: ZWOLLE 
Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: Benthem Gratama Advocaten 
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Huize Eekhout 

Benthem Gratama 

AANGETEKEND EN PER GEWONE POST 

Bureau Energieprojecten 

lnspraakpunt Noord-West 380 kV 

Postbus 248 

2250 AE VOORSCHOTEN 

Datum: 1 augustus 2017 
Onze ref.: /TenneT * 170254 

auvor"lU�n 

Uw ref.: 380 kV-hoogspanningsverbinding Noord-West Nederland 

Behandelaar:   , advocaat 

Direct tel. nr.: (038) 428 00 72 (secr.) 

Direct fax nr.: (038) 428 00 80 
E-mailadres:  

Betreft: zienswijzen tegen de aanleg 380 kV-hoogspanningsverbinding Noord-West Nederland 

Geachte heer, mevrouw, 

Als advocaat en gemachtigde van de heer  , woonachtig  

, (nader te noemen: cliënt) dien ik hierbij zienswijzen in tegen het ontwerp-inpassingsplan, 

de ontwerpbesluiten en het MER van de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en 

Milieu welke ten grondslag liggen aan het voornemen tot de aanleg van de 380 kV

hoogspannningsverbinding van station Eemshaven Oudeschip naar station Vierverlaten (nader te 

noemen: de hoogspanningsverbinding of de verbinding). Blijkens de kennisgeving in de Staatscourant 

liggen de voornoemde documenten ter inzage van 23 juni 2017 tot en met 3 augustus 2017, zodat 

deze zienswijzen tijdig zijn ingediend. Een afschrift van de kennisgeving voeg ik toe als bijlage 1. 

Feitelijke situatie 

Het initiatief tot aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding is ingegeven door TenneT, de 

beheerder van het landelijke hoogspanningsnet in Nederland. De hoogspanningsverbinding is kort 

gezegd, zo wordt gesteld, vereist om de afvoer van elektriciteit te kunnen bolwerken. Ten behoeve 

van de aanleg van de hoogspanningsverbinding hebben de ministers van Economische Zaken en van 

Infrastructuur en Milieu een ontwerp-inpassingsplan vastgesteld, zijn er meerdere ontwerpbesluiten 

genomen en is er een milieueffectrapport opgesteld. 

Cliënt exploiteert een akkerbouwbedrijf in de provincie Groningen. Hij krijgt te maken met de 

voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten. Een 
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gedeelte van de hoogspanningsverbinding komt te liggen op dan wel over de landbouwgronden van 

cliënt. De aanleg heeft daarmee gevolgen voor zijn bedrijfsvoering. Bij brief van 29 maart 2017 zijn 

de bezwaren van cliënt tegen de hoogspanningsverbinding reeds aan de minister van Economische 

Zaken kenbaar gemaakt. Een afschrift van deze brief voeg ik toe als bijlage 2. Ondanks deze brief, 

waar cliënt overigens geen reactie op heeft ontvangen, is er geen althans onvoldoende rekening 

gehouden met de belangen van cliënt en zag hij zich genoodzaakt onderhavige zienswijzen in te 

dienen. 

Juridisch kader 

Ter inzage liggen het ontwerp-rijksinpassingsplan, de ontwerpbesluiten, het MER en onderliggende 

stukken. Voor cliënt ligt de nadruk in onderhavige zienswijzen op het ontwerp-inpassingsplan, welke 

het tracé voor de hoogspanningsverbinding aanwijst en deze aanleg mogelijk maakt, en het MER. 

Voor zover zijn bezwaren de ontwerpbesluiten en onderliggende stukken raakt, hebben deze ook 

hierop betrekking. 

Een ontwerp-inpassingsplan moet - kort gezegd - zijn ingegeven door nationale belangen en moet 

ten goede komen aan de goede ruimtelijke ordening in een gebied. De vereisten genoemd in de Wet 

ruimtelijke ordening zijn leidend. Het MER wordt op grond van de Wet milieubeheer opgesteld in het 

geval het een project betreft met - aanzienlijke - milieueffecten. Bij de uiteindelijke besluitvorming 

rond het inpassingsplan moeten de resultaten uit het MER in beschouwing worden genomen, 

conform artikel 7.35 van de Wet milieubeheer. 

Zienswijzen 

Kort gezegd kan cliënt zich niet vinden in het realiseren van de hoogspanningsverbinding. De 

verbinding brengt hinder voor de uitoefening van het akkerbouwbedrijf met zich mee, zorgt voor 

risico's in de voedselveiligheid en het realiseren van de verbinding dient niet het vereiste nationaal 

belang. Cliënt pleit dan ook allereerst voor het afzien van het creëren van de 

hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten. Ten tweede pleit cliënt voor het 

creëren van een ondergrondse, in plaats van een bovengrondse, verbinding. In ieder geval op over 

het gedeelte van het tracé waar zijn gronden zijn gelegen. Cliënt licht voorgaand standpunt graag toe 

en voert de hiernavolgende argumenten aan. 

Hinder uitoefening bedrijfsvoering 

De gevolgen die de hoogspanningsverbinding met zich meebrengt zijn voor cliënt als akkerbouwer 

groot. Fundamenteel voor het uitoefenen van een kwalitatief goed akkerbouwbedrijf is het uitvoeren 

van (landbouwkundige) werkzaamheden zonder hinder te ondervinden, het behoud van kwalitatief 

hoogwaardige grond en het waarborgen van de voedselveiligheid. Al deze drie beginselen komen 

onder druk te staan door de realisatie van de bovengrondse hoogspanningsverbinding. 
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Als akkerbouwer dient cliënt zijn gronden te bewerken, te zaaien, te beregenen, te spuiten en rooien 

(tezamen te noemen: bewerken) om te voldoen aan voornoemde beginselen. Deze werkzaamheden 

worden echter als gevolg van de hoogspanningsverbinding gedeeltelijk onmogelijk gemaakt. Op de 

stukken grond waar de masten staan is de grond niet tot moeilijk te bewerken. Grote machines, zoals 

sproeimachines, zullen bijvoorbeeld niet tussen de palen op het perceel door kunnen rijden. 

Bovendien zal cliënt gedurende de realisatiefase van de verbinding een deel van zijn grond in het 

geheel niet kunnen bewerken. 

Kwaliteit grond en voedselveiligheid 

De op dit moment hoogwaardige kwaliteit van de grond zal achteruit gaan als gevolg van het 

aanleggen van de hoogspanningsverbinding. Niet enkel omdat bedrijfsmatige werkzaamheden niet 

tot moeilijk uitgevoerd kunnen worden - zoals hiervoor aangegeven - maar ook omdat de grond 

vervuild zal raken en - zoals ook in het MER is aangegeven - de hoogspanningsverbinding effect heeft 

op de waarden in de bodem en het water. De structuurschade die ontstaat aan de grond door de 

ontgravingen voor fundering, de aanleg van bouwwegen, de aanleg van werkterreinen, etc. zal 

bovendien groot zijn. Deze schade heeft namelijk een grote invloed op de bewerkbaarheid van de 

grond en de kwaliteit en kwantiteit van de te oogsten gewassen. Los daarvan zal de grond lange tijd 

nodig hebben om te herstellen van deze werkzaamheden. Voor de gewassen die op het 

akkerbouwbedrijf van cliënt worden geteeld, is het echter van wezenlijk belang dat de grond in 

goede conditie is. Een kleine wijziging in de waarden van de grond kan het verschil betekenen tussen 

een goede en slechte oogst en daarmee het bestaan van het bedrijf. 

Bovendien komt de voedselveiligheid in het gedrang op het moment dat de kwaliteit van de grond en 

daarmee de kwaliteit van de gewassen verslechterd - zoals in het voorgaande aangegeven. 

Bovendien geeft cliënt aan dat er kans bestaat dat (grondgebonden) ziekten en plagen op zijn grond 

vrij spel krijgen door de aanvoer van machines en goederen tijdens de realisatiefase. Dit risico wil 

cliënt voorkomen. Het nationaal en maatschappelijk belang is gemoeid met een veilige 

voedselvoorziening, niet met risico's voor de voedselveiligheid door het realiseren van een 

hoogspanningsverbinding. 

Een schadeloosstelling komt bij het voorgaande deels tegemoet aan de belangen van cliënt, in die zin 

dat een deel van de schade voor hem gedekt zal zijn. De schadeloosstelling weegt echter geenszins 

op tegen de verstoring van de bedrijfsactiviteiten en de daadwerkelijke schade die zal optreden. 

Bovendien ondervangt een schadeloosstelling niet het risico dat voor de voedselveiligheid zal 

ontstaan. Geld weegt al met al niet op tegen de hinder en risico's die het voornemen van de 

hoogspanningsverbinding meebrengt. Reden te meer om af te zien van het voornemen. 
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Voorkeur ondergrondse verbinding 

Voor zover u niet af kunt zien van het creëren van de hoogspanningsverbinding, verzoekt cliënt u de 

verbinding ondergronds aan te leggen. De ondergrondse aanleg kan de bestaande verbindingen 

vervangen, hetgeen goed mogelijk is voor in ieder geval een lengte van 10 kilometer. Uit de 

Omgevingsvisie Provincie Groningen 2016 - 2020 volgt ook dat de provincie een goede afweging 

verwacht tussen het ondergronds en bovengronds uitvoeren met daarbij een compensatie van 

landschaps-, recreatieve- en cultuurhistorische maatregelen langs het tracé. Met andere woorden 

geeft de provincie al aan dat gelet op de landschapseffecten een ondergrondse verbinding in sterke 

mate voorkeur verdient. 

Uit het ontwerp-inpassingsplan (hoofdstuk 5) en het MER blijkt dat verschillende alternatieven voor 

het tracé zijn onderzocht, waarbij ook gedeeltelijk ondergrondse verbindingen zijn meegenomen. 

Geen van de gedeeltelijk ondergrondse alternatieven heeft echter betrekking op een ondergrondse 

verbinding op de percelen in eigendom van cliënt en waar cliënt zijn bedrijfsvoering verricht. Van een 

deugdelijk onderzoek naar alternatieven, waarbij daadwerkelijk alle alternatieven zijn meegewogen, 

is dan ook geen sprake. Cliënt verzoekt u derhalve alsnog te overwegen de verbinding geheel - en in 

ieder geval over zijn percelen - ondergronds aan te leggen en hier deugdelijk onderzoek naar te 

verrichten. Bij ontbreken van dit onderzoek, zal het ontwerp-inpassingsplan niet in stand kunnen 

blijven vanwege een ondeugdelijke belangenafweging en motivering. 

Er wordt de voorkeur gegeven aan het geheel bovengronds aanleggen van de verbinding. Reden 

hiervoor is met name gelegen in de meerkosten gemoeid met een ondergrondse aanleg. De 

bedragen en kosten zijn echter niet te verifiëren en er wordt geen rekening gehouden met 

kostenbesparingen indien de lijn ondergronds wordt aangelegd, zoals het niet of minder hoeven 

betalen van een schadeloosstelling aan gedupeerden. Het feit dat de afweging onvolledig is en 

bovendien niet verifieerbaar, maakt dat de besluiten alleen al vanwege een ondeugdelijke 

belangenafweging en een motiveringsgebrek in aanmerking komen voor vernietiging. 

Kostenoverwegingen mogen bovendien geen reden zijn om een dergelijk plan van tafel te wegen. 

Zeker niet nu er landschappelijk en ecologisch grote voordelen zijn voor een ondergrondse 

verbinding. Gelet op het maatschappelijk belang en het belang dat heden wordt gehecht aan behoud 

van natuur dient er meer waarde te worden gehecht aan deze aspecten dan dat nu in de besluiten is 

gedaan. 

Los van het voorgaande komt de bovengrondse aanleg gelet op voorgaande argumenten ook niet ten 

goede aan de ruimtelijke ordening. Het landschap en de ecologie lijden onder het bovengronds 

aanleggen van een hoogspanningsverbinding. Hier komt bij dat de hoogspanningsverbinding 

bovengronds nadelen voor de grondeigenaren met zich meebrengt, welke nadelen met een 

ondergrondse verbinding aanzienlijk verminderen (denk bijvoorbeeld aan het feit dat er met 

machines over het gehele land kan worden gereden bij een ondergrondse verbinding). De risico's 
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betreffende het omvallen van masten, het afbreken van een gondel, een mastbreuk of het afbreken 

van een blad van een windturbine doen zich bovendien niet voor bij een ondergrondse verbinding. 

Voor alle argumenten hierbij verwijs ik u tevens terug naar hetgeen in al het voorgaande is 

aangevoerd. Gelet op het voorgaande komen de besluiten voor vernietiging in aanmerking en dient 

te worden heroverwogen een ondergrondse verbinding aan te leggen over - in ieder geval - de 

percelen van cliënt. 

Voorkeur bovengronds tracé rood 

Indien en voor zover een ondergrondse verbinding (op het perceel van cliënt) niet zal worden 

doorgevoerd, verzoekt cliënt u het bovengrondse tracé te wijzigen. Bij de keuze voor het tracé in 

deelgebied 1 is voorkeur gegeven aan de blauwe variant ten opzichte van de rode variant. Reden 

hiervoor is het feit dat er bij de blauwe variant een gevoelige bestemming minder geraakt wordt. Dit 

probleem had echter opgelost kunnen worden, door de rode variant meer richting het oosten te 

verplaatsen, waardoor de gevoelige bestemming ontweken wordt. Cliënt geeft voorkeur aan de rode 

variant (welke dan meer naar het oosten kan worden gelegd om voornoemd probleem te 

voorkomen), omdat de rode variant met minimale aanpassing doorgevoerd kan worden maar het 

nadeel voor cliënt sterk afneemt. Bij de rode variant - welke variant in een eerder stadium serieus 

werd overwogen - waren er twee masten geplaatst op de percelen van cliënt. Later is de keus 

gevallen op de blauwe variant, waardoor er vijf masten op de percelen van cliënt worden geplaatst. 

Hij krijgt er derhalve drie extra masten bij, met alle hinder, volksgezondheidsrisico's en nadelen voor 

de kwaliteit van de grond van dien. De nadelen cumuleren en de hinder is dermate onevenredig voor 

cliënt, dat hij verzoekt het besluit te heroverwegen en alsnog te kiezen voor de rode variant. Het 

realiseren van de hoogspanningsverbinding zoals nu is voorgenomen, is dermate onevenredig dat de 

besluiten voor vernietiging in aanmerking komen. Bovendien scoort de rode variant beter op het 

onderdeel 'rechtstand', hetgeen een belangrijk criterium is volgens de initiatiefnemers. 

Bestemming natuurgebied 

Indien en voor zover ook een ondergrondse verbinding (op het perceel van cliënt) niet zal worden 

doorgevoerd, vraagt cliënt tevens aandacht voor het volgende. In artikel 11.2 van de bouwregels is 

onder A.4 de verplichting vastgelegd dat er 'varkenskrullen' in de hoogspanningsdraden moeten 

hangen, om te voorkomen dat vogels in de draden vliegen. Deze verplichting geldt ter plaatse van de 

aanduiding 'natuurgebied'. De hoogspanningsverbinding heeft ook op de plaats waar de percelen 

van cliënt zijn gelegen de bestemming natuurgebied gekregen. Cliënt verzoekt u de aanduiding 

natuurgebied niet in het inpassingsplan op te nemen ter hoogte van zijn percelen. De bestemming 

natuurgebied verdraagt zich niet met de huidige agrarische bestemming en het huidig agrarisch 

gebruik, dat ook in de toekomst zal worden doorgezet. De bestemming natuurgebied kan het 

landbouwkundig gebruik van de percelen - nu en in de toekomst - in de weg staan. Dit wil cliënt 

voorkomen. De belangen van cliënt en de goede ruimtelijke ordening zijn al met al niet gediend met 

het opnemen van de bestemming natuurgebied, om welke reden cliënt u verzoekt het inpassingsplan 
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aan te passen in die zin dat er geen bestemming natuurgebied op de percelen van cliënt komt te 

liggen. 

Schadeloosstelling 

Mochten de plannen daadwerkelijk doorgang vinden, dan verzoekt cliënt u rekening te houden met 

het volgende. In de polder, ten zuiden van de Eemshaven, wordt er een windturbinepark ontwikkeld. 

De vergunning voor dit windpark zijn dit jaar aangevraagd. Door het creëren van de 

hoogspanningsverbinding op de percelen van cliënt, zullen er echter geen windturbines op zijn 

percelen gezet kunnen worden. Dit komt omdat er voldoende afstand tot de geplande 

hoogspanningsverbinding gehouden moet worden. Cliënt verzoekt u reeds op voorhand dit 

schadeaspect mee te nemen bij het beoordelen van de schade en hier een goede regeling voor te 

treffen. 

Commercie en het nationaal belang 

In onderliggende stukken, ik verwijs onder andere naar de als bijlage 3 bijgevoegde brief van de 

minister van Economische Zaken aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wordt 

aangegeven dat traditionele spelers op de energiemarkt (zoals de overheid) zich aanpassen en een 

andere functie krijgen. Dit impliceert dat de initiatieven en de meeropbrengsten betreffende de 

hoogspanningsverbinding een commerciële achtergrond hebben. Bovendien speelt het kostenaspect 

bij de belangenafweging een wezenlijke rol. De aanleg van de hoogspanningsverbinding is bedoeld 

om commerciële partijen in Eemshaven mogelijkheden te bieden. Het nationaal belang staat bij de 

belangenafweging en het initiatief tot de aanleg van de verbinding dan ook niet centraal. 

Het realiseren van de hoogspanningsverbinding dient dan ook gelet op het voorgaande niet 

hoofdzakelijk de nationale belangen, waarover artikel 3.28, eerste lid, van de Algemene wet 

bestuursrecht spreekt. Bovendien volgt uit het SEV 111 dat de aanleg van verbindingen van 220 kV en 

hoger moet geschieden om 'dwingende redenen van groot openbaar belang'. Van zowel het 

overwegend nationaal belang als een 'dwingende reden van groot openbaar belang' is cliënt niet 

gebleken. De vereiste aanleiding voor het vaststellen van het inpassingsplan ontbreekt derhalve, op 

grond waarvan het inpassingsplan wegens strijd met de wet- en regelgeving voor vernietiging in 

aanmerking komt. 

Betrokkenheid en belangenafweging 

Cliënt geeft tot slot aan dat hij zich niet gehoord voelt in zijn bezwaren. De hoogspanningsverbinding 

loopt deels over zijn gronden en raakt hem sterk in zijn belangen. Desondanks is cliënt op minimale 

wijze en slechts in het formele proces betrokken bij het project. Nimmer heeft er overleg met cliënt 

plaatsgevonden waarin daadwerkelijk om zijn mening is gevraagd en waarin de mogelijkheid is 

besproken de verbinding ondergronds aan te leggen over zijn percelen. De door cliënte geuite 

bezwaren zijn slechts in formele procedures van de hand gewezen. Hij voelt zich ten gevolge hiervan 
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onvoldoende gehoord en meent dat zijn belangen onvoldoende zijn meegewogen in onderhavige 

procedure. Dit maakt dat het besluit voor vernietiging in aanmerking komt wegens strijd met artikel 

3:2 en artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. 

Concluderend 

Gelet op het voorgaande verzoekt cliënt u uw besluit de hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven 

en Vierverlaten te realiseren te heroverwegen en te besluiten niet tot het realiseren hiervan over te 

gaan dan wel een ondergrondse verbinding aan te leggen. Cliënt verzoekt u in ieder geval, indien de 

plannen doorgang vinden, te kiezen voor de rode variant van het tracé, welke dan meer naar het 

oosten kan worden verplaatst; niet de bestemming natuurgebied op te nemen; en bij het bepalen 

van het bedrag aan schadeloosstelling rekening te houden met de in de zienswijze genoemde 

omstandigheden. 

Tot slot verzoek ik u mij op de hoogte te houden van de voor cliënt relevante ontwikkelingen in de 

onderhavige procedure. 

Uw berichten wacht ik graag af. 

Met vriendelijke groet, 

Bijlage 1: kennisgeving Staatscourant 

Bijlage 2: brief d.d. 29 maart 2017 aan de Minister van Economische Zaken 

Bijlage 3: brief d.d. 21 december 2016 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 

Kennisgeving aanleg 380 kV-hoogspanningsverbinding Noord-West 

Nederland, Ministerie van Economische Zaken 

22 juni 
2017 

Van vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage voor 
de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding van station Eemshaven Oudeschip naar station 
Vierverlaten. Iedereen kan reageren op de ontwerpbesluiten met een zienswijze. 
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, {om&hAW". 

�· - O�IChip 

.. -- ,_� . ..,..:::::�<·-:.:: : ":· �. - �� /-./-,.:. � ·� ���:.:�· 

�-�" .,. " ... _ _ 

L1g1nd1 
84.tt.Mftd �f'O'Ol'dt. �tlr 
- *'v 
_,,..., 
:ar 110..Y 

Mt11Utlnflt 
- l•-�"'"'.lll!OW'lt.
' '' ,._....p.r"-� 
c:J S•.-!O'll/V\J 

. - ,,,. 

Wat gaat er gebeuren? 
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TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, heeft het initiatief genomen om de 
huidige 220 kV-verbinding te vervangen door een 380kV-hoogspanningsverbinding tussen station 
Eemshaven-Oudeschip en station Vierverlaten. De verbinding is nodig omdat het huidige net in de 
regio Eemshaven niet voldoende afvoercapaciteit heeft naar de landelijke ring. Dit leidt tot beperkin
gen bij het transport van elektriciteit, bij normaal bedrijf en tijdens onderhoud. Om het knelpunt te 
verlichten heeft TenneT inmiddels extra afvoercapaciteit vanaf station Eemshaven-Oudeschip met een 
tijdelijk extra circuit gerealiseerd naar station Robbenplaat te Eemshaven, maar dit biedt geen 
oplossing voor het onderhoudsknelpunt. 

Wat zijn de volgende stappen? 
Om dit project mogelijk te maken wordt een rijksinpassingsplan vastgesteld door de ministers van 
Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast is een 27-tal overige besluiten nodig. 
Deze besluiten worden gelijktijdig met dezelfde procedure (rijkscoördinatieregeling). voorbereid, 
onder coördinatie van de minister van Economische Zaken. 

Het gaat in deze fase om de volgende overige besluiten: 15 omgevingsvergunningen voor de aanleg 
van de hoogspanningsverbinding en het station, vergunningen en ontheffingen voor het kruisen en 
werkzaamheden nabij wegen, waterwegen en spoorwegen, vergunning Wet beheer Rijkswaterstaats
werken en Waterwetvergunningen. 

Voor het ontwerp-inpassingsplan is een milieueffectrapport (MERI opgesteld om de gevolgen voor het 
milieu in beeld te brengen. U kunt nu reageren op het ontwerp-inpassingsplan, alle ontwerpbesluiten 
en de onderliggende stukken, waaronder het MER. 

Staatscourant 2017 nr. 34354 22 juni 2017 

128 van 462



Waar kunt u de stukken inzien? 

U kunt van vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017 het ontwerp-inpassingsplan, de 
overige ontwerpbesluiten van deze fase, het MER en de andere onderliggende stukken inzien op 
www.bureau-energieprojecten.nl en op papier tijdens reguliere openingstijden op de volgende 
locaties: 
1. Gemeente Winsum, Hoofdstraat W 70, Winsum, T (0595) 44 77 77. 

2. Gemeente Loppersum, Molenweg 12, Loppersum, T (0596) 54 82 00. 

Informatiemarkten 

0014 

De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu organiseren twee inloopavon
den. U bent van harte welkom om daar vragen te stellen en informatie te krijgen over het project en de 
procedure. Deze inloopavonden worden gehouden op: 

dinsdag 4 juli van 19.00 uur tot 21.00 in Best Western Hotel Aduard, Friesestraatweg 13 in Aduard; 
woensdag 5 juli van 19.00 uur tot 21.00 in Trefcentrum Bedum, Prof. Mekelstraat 1-5 in Bedum. 

U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. 

Van 19.00 uur tot 21.00 uur is de zaal open en heeft u de mogelijkheid om de informatiemarkt te 
bezoeken en vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de overheid en TenneT. U kunt vrij 
in- en uitlopen en op ieder moment met de diverse medewerkers spreken. Ook kunt u tijdens de 
inloopavond uw zienswijze mondeling geven. Er is een notulist aanwezig om uw zienswijze op te 
schrijven. 

U kunt uw mening geven 

In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerp-inpassingsplan, de overige 
ontwerpbesluiten, het MER en de andere onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan: 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten en het MER? 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Wat is uw mening over de landschappelijke maatregelen zoals voorgesteld? 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten? 

We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerpbe
sluiten, het MER of de onderliggende stukken u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met 
argumenten. 

Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een 
zienswijze heeft ingebracht, later tegen dat besluit beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrecht
spraak van de Raad van State. 

Hoe kunt u reageren 7 

U kunt van vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017 reageren. Wij ontvangen uw 
zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl onder het kopje 
Noord-West 380 kV. U kunt niet reageren via e-mail. 

Per post kan ook: Bureau Energieprojecten, lnspraakpunt Noord-West 380 kV, Postbus 248, 2250 AE 
Voorschoten. Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling genomen worden als u ondertekent 
met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars. 

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens de inloopavonden of via Bureau Energieprojec
ten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, bereikbaar via telefoonnummer (070) 379 89 79. 

Wat gebeurt hierna? 

Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en reacties. Zo snel mogelijk na afloop van de 
inspraaktermijn kunt u deze downloaden via www.bureau-energieprojecten.nl. De zienswijzen en 
reacties worden betrokken bij de definitieve besluiten. In een Nota van Antwoord wordt opgenomen of 
en zo ja, op welke wijze de zienswijzen en reacties in de definitieve besluiten zijn verwerkt. 

De besluiten worden ter inzage gelegd. Hierop staat beroep open. Hoe en wanneer u beroep kunt 
aantekenen wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen 
en op www.bureau-energieprojecten.nl. Zoals aangegeven kan dit alleen indien u een zienswijze heeft 
ingediend. 
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Meer informatie 

Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.ni en www.eemshaven
vierverlaten380kv.ni. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met 
Bureau Energieprojecten: (070) 379 89 79. 
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Ministerie van Economische Zaken 

t.a.v. de Minister van Economische Zaken de heer H.G.J. Kamp 

Directoraat-generaal Energie, Telecom & Mededinging, 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Datum: 29 maart 2017 

Onze ref.: /TenneT * 170100 JF/HI 

Uw ref.: DGETM/E0/16188366 

Behandelaar:  , advocaat 

Direct tel. nr.: (038) 428 00 72 (secr.) 

Direct fax nr.: (038) 428 00 80 

E-mailadres:  

Betreft: 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten 

Geachte heer Kamp, 

Mijn clienten: 

l. De heer , 

2. De heer  

3. De heer , 

4. De heer  

5. De maatschap . 

verzochten mij u als volgt te berichten. 

Mijn cliënten hebben allen een akkerbouwbedrijf in de Provincie Groningen. Zij krijgen te maken met 

de voorgenomen aanleg van 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten. 

Deze verbinding komt grotendeels te liggen op en over de gronden van mijn cliënten. 

In uw brief d.d. 21december2016 heeft u de Voorzitter van de Tweede Kamer over dit project 

geïnformeerd. Hetgeen u stelt in uw brief is niet juist is. Voor mijn cliënten is dit aanleiding zich 
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Benthem Gratama 

thans tot u te wenden. U dient uw standpunt inzake de aanleg van de 380 KV verbinding te 

heroverwegen. De verbinding moet ondergronds worden aangelegd. 

Mijn cliënten hebben zoals aangegeven een akkerbouwbedrijf. De gevolgen voor het aanleggen van 

een hoogspanningsverbinding zijn voor een akkerbouwer velen malen groter dan voor bijvoorbeeld 

een melkveebedrijf. Een akkerbouwer moet zijn gronden bewerken, hij moet zaaien, beregenen, 

spuiten en rooien. Al deze werkzaamheden worden voor een gedeelte onmogelijk gemaakt door 

bovengrond een hoogspanningsverbinding op te richten. Een schadeloosstelling is voor mijn cliënten 

geen oplossing voor deze verstoring van de bedrijfsactiviteiten. 

De belangen van mijn cliënten worden gediend met een ondergrondse aanleg. Bestaande lijnen 

worden in dat geval op de meest juiste wijze vervangen. Ondergrondse aanleg is ook goed mogelijk. 

Uw afwegingen om de leiding niet ondergronds aan te leggen zijn beperkt. Zo noemt u niet 

verifieerbare bedragen en houdt u geen rekening met kostenbesparingen. Aan de zijde van mijn 

cliënten is het belang van de landbouw duidelijk aantoonbaar. Cliënten vormen tezamen ook een 

substantiële groep belanghebbenden. Met de keuze voor een ondergrondse aanleg behoudt u 

kwalitatief hoogwaardige grond voor de akkerbouw. 

Nog stuitender is dat u in uw brief aangeeft met alle betrokken partijen overleg te hebben gevoerd. 

Dit is niet juist. Mijn cliënten vormen tezamen een groot deel van de percelen waarover mast zal 

worden aangebracht. U heeft met mijn cliënten nimmer gesproken over de voordelen van het 

aanbrengen van een ondergrondse aanleg. Alvorens een besluit te nemen dient u in overleg te 

treden met mijn cliënten. Gaat u hiertoe niet over dan zal vaststelling van het Rijksinpassingsplan een 

probleem voor u worden. 

U spreekt over de nut en noodzaak van de verbinding en u verwijst hierbij naar de Rijksdoelstellingen 

in verband met het energieakkoord. U geeft aan dat de traditionele spelers op de energiemarkt 

(zoals de overheid) zich aanpassen en een andere functie krijgen. U stelt hiermee zelf al vast dat de 

initiatieven en de meeropbrengsten betreffende de 380 kV lijn commerciële achtergronden hebben. 

De aanleg van de verbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten is bedoeld om commerciële partijen 

gevestigd in Eemshaven mogelijkheden te bieden. Algemeen nut staat dan ook niet centraal bij de 

afwegingen. Het commerciële belang is doorslaggevend. Gelet op het belang van de commerciële 

partijen menen cliënten dat het eerder voor de hand zou liggen het omvormerstation te verplaatsen 

naar Groningen. Hiermee wordt schade voor mijn cliënten voorkomen en het belang van de 

commerciële partijen gediend. 

2 

0014 

133 van 462



Benthem Gratama 

U geeft tenslotte aan overleg te hebben gevoerd met de regio. Mijn cliënten heeft u - bovenstaand is 

hier al op ingegaan - niet gesproken. In geen geval voelen zijn zich gehoord in hetgeen gesteld in uw 

brief. 

Het Rijksinpassingsplan zoals thans door u voorgesteld zal de eindstreep niet zal halen. In het plan 

worden de belangen van mijn cliënten onvoldoende meegewogen. 

Cliënten verzoeken u gelet op het bovenstaande te komen tot een heroverweging. U zou in dit kader 

mijn cliënten ook de gelegenheid moeten geven hun standpunt toe te lichten. U zult uw eigen 

standpunt dan ook moeten motiveren. Indien wordt gekozen voor een ondergrondse leiding zijn 

mijn cliënten - onder voorwaarden - bereid af te zien van een schadeloosstelling voor het gebruik 

van de grond. 

Graag verneem ik uw reactie. De Provincie Groningen, de betrokken gemeenten en Tennet krijgen 

een afschrift van deze brief. 
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Ministerie van Economische Zaken 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

De Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA DEN HAAG 

Datum 21 december 2016 
Betreft 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten 

Geachte Voorzitter, 

Tijdens het Algemeen Overleg 380 kV d.d. 17 maart 2016 heb ik met uw Kamer 
gesproken over de beoogde 380 kV hoogspanningsverbinding van Eemshaven 

naar Vierverlaten. Ik heb uw Kamer toen toegezegd dat ik nog een keer zou 
bekijken of ondergrondse aanleg van een deel van deze hoogspanningsverbinding 

evidente maatschappelijke meerwaarde heeft en of dat opweegt tegen de 
meerkosten die hiermee zijn gemoeid. De afgelopen maanden heeft TenneT, in 

nauw overleg met mij en met de regio, hiernaar een onderzoek uitgevoerd, vanuit 
haar verantwoordelijkheid als beheerder van het hoogspanningsnet. Hierbij 
informeer ik uw Kamer over de stand van zaken ten aanzien van de nut en 

noodzaak van de nieuwe 380 kV verbinding, de reeds doorlopen processtappen in 

het kader van de Rijkscoördinatieregeling (RCR), de onderzoeksaanpak, de 
onderzoeksresultaten en het proces dat ik met de regio heb doorlopen om een 

zorgvuldige afweging te kunnen maken. Daarbij geef ik tevens aan hoe ik invulling 
geef aan de diverse moties die uw Kamer heeft aangenomen ten aanzien van dit 
project (Kamerstukken 31 239, nrs. 226, 234 en 238). Vervolgens licht ik mijn 
afweging toe en schets ik wat dit betekent voor het vervolg. 

Nut en noodzaak van deze verbinding 

Het kabinet staat voor een overgang naar meer hernieuwbare energie. Het Rijk 

heeft afspraken gemaakt in het Energieakkoord om 14% hernieuwbare energie in 

2020 en 16% in 2023 te realiseren. In de onlangs gepubliceerde Energieagenda 

heb ik tevens het kader neergezet voor de energietransitie na 2023. De 

hoeveelheid hernieuwbaar opgewekte stroom, zoals uit wind- en zonne-energie, 

neemt toe en daarmee ook de fluctuaties in het net. In tegenstelling tot 

elektriciteit uit conventionele fossiele brandstoffen is het aanbod van elektriciteit 

uit wind en zon immers niet constant beschikbaar om te voldoen aan de vraag, 

waardoor meer fluctuaties optreden. Dit vraagt veel van het bestaande 
elektriciteitsnetwerk. Lokaal opgewekte energie vervangt daarnaast deels de 

vraag naar centraal opgewekte energie; ook consumenten worden producent. 

Traditionele spelers passen zich aan en krijgen in toenemende mate een centrale 

functie als achtervang. 

Directoraat-generaal 

Energie, Telecom & 
Mededinging 

Directie Energie en Omgeving 

Bezoekadres 

Bezuldenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 

Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Factuuradres 

Postbus 161 BO 

2500 BD Den Haag 

Overheldsldentlficatienr 

00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.ni/ez 

Ons kenmerk 

DGETM·EO / 16188366 

Bijlage(n) 
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Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat een deel van het landelijk 

hoogspanningsnet niet voldoet aan de eisen van de toekomst, zo ook de 

bestaande 220 kV verbinding van Eemshaven naar Vierverlaten. Er treden onder 

andere knelpunten op in de afvoer van elektriciteit die in de Eemshaven wordt 

opgewekt en wordt aangevoerd vanuit windparken op zee en via interconnectoren 

met Noorwegen en Denemarken. Dit maakt dat deze verbinding verzwaard moet 

worden naar een 380 kV verbinding, vooralsnog met 2 circuits waarbij de 

verbinding wordt voorbereid om in de toekomst uit te breiden naar 4 circuits. 

Proces met de regio 

Hoogspanningsverbindingen hebben impact op hoe omwonenden hun omgeving 

ervaren. Dit vraagt erom dat deze zorgvuldig worden ingepast. De inpassing van 
deze verbinding is niet mogelijk zonder goede betrokkenheid van partners in de 

regio. Met de moties Mulder (Kamerstuk 31 239, nr. 226), Van Tongeren en Jan 
Vos (Kamerstuk 31 239, nr. 234) en Van Veldhoven (Kamerstuk 31 239, nr. 238) 
heeft uw Kamer dan ook terecht aandacht gevraagd voor goede afstemming met 
de regio. Hieronder zet ik uiteen welk proces de afgelopen jaren is gevolgd en 

wanneer en waarover overleg met partijen uit de regio heeft plaatsgevonden. 
Ik beschouw de moties als ondersteuning van dit proces en ben voornemens om 

voor het vervolg overeenkomstig deze werkwijze te blijven handelen. 

Sinds 2009 wordt gewerkt aan de planologische voorbereiding van de nieuwe 

verbinding. In die periode is een aantal processtappen doorlopen. Eerst zijn 

realistische tracé-alternatieven ontwikkeld, waarvan de meest kansrijke zijn 

onderzocht in een milieueffectrapportage die momenteel in het stadium van 

afronding verkeert. Naast de milieueffecten zijn ook andere elementen zoals 

kosten en techniek in beeld gebracht en betrokken bij de afweging welk tracé de 

voorkeur verdient. Vanaf de startnotitie voor dit project in 2009 is regelmatig 

overleg gevoerd met gemeenten, provincie, omwonenden en bedrijven in de 

regio. Dit heeft onder andere geleid tot tracéoptimalisatie en wijziging van een 

flink deel van de mastposlties. Op basis van al deze elementen is door mij een 

voorkeurstracé uitgewerkt in een voorontwerp-inpassingsplan. 

Dit voorkeurstracé vervangt de bestaande 220 kV verbinding in Groningen. 

Daarnaast wordt de bestaande 110 kV verbinding tussen Brillerij en Vierverlaten 

verwijderd. De belangrijkste overweging om te komen tot dit voorkeurstracé is de 

afname van het aantal kilometers hoogspanningsverbinding en de afname van het 

aantal gevoelige bestemmingen (woningen, scholen, crèches en 

kinderopvangplaatsen). In de huidige situatie is sprake van 50 kilometer 

hoogspanningsverbinding en 66 gevoelige bestemmingen. In het voorkeurstracé 

daalt dit naar circa 40 kilometer hoogspanningsverbinding en 3 gevoelige 

bestemmingen. 

Directoraat-generaal 

Energie, Telecom & 
Mededinging 

Directie Energie en Omgeving 

Ons kenmerk 

DGETM-EO / 16188366 
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Het afgelopen jaar is het overleg met bestuurders van betrokken gemeenten en 
de provincie Groningen geïntensiveerd. Dat past ook bij de fase van de RCR

procedure waarin het project zich bevindt, namelijk die van bestuurlijk 
vooroverleg over het inpassingsplan. Het in het voorontwerp inpassingsplan 
uitgewerkte voorkeurstracé is in het kader van het vooroverleg op grond van 
artikel 3 .1.1. van het Besluit op de ruimtelijke ordening (het zogenoemde Bro
overleg) in december 2015 voorgelegd aan Provinciale Staten van Groningen en 
de gemeenteraden van Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Loppersum, 
Winsum en Zuidhorn. Daarnaast vond informeel overleg plaats van medewerkers 
van mijn ministerie met werkgroepen van bewoners uit Westerdijkshorn en 
Sauwerd/Wetsinge en de Natuur en Milieufederatie Groningen. 

Eind 2015 - vlak voor de bovengenoemde Bro-fase - heeft TenneT op basis van 
technische gronden vastgesteld dat in Nederland maximaal 40 kilometer van het 
380 kV hoogspanningsnet kan worden verkabeld. Van deze 40 kilometer wordt 20 

kilometer toegepast in de randstad (randstad 380 kV Noord- en Zuidring). De 
resterende 20 kilometer kan onderdeel uitmaken van andere nog aan te leggen 
380 kV verbindingen. TenneT heeft aangegeven dat van deze 20 kilometer in 
Groningen technisch gezien maximaal 10 km ondergronds kan worden aangelegd. 

Het feit dat In Nederland 40 kilometer van het 380 kV op technische gronden kan 
worden verkabeld maakt het nog niet automatisch noodzakelijk of verantwoord 
om dit ook te doen. Verkabeling kan aan de orde zijn bij knelpunten waarbij 
ondergrondse aanleg leidt tot substantiële en financieel verantwoorde oplossingen 
en waarbij evidente maatschappelijke meerwaarde is te behalen. Dit vergt op 
grond van het derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) een 
gedegen afweging per project. In mijn brief van 2 december 2015 (Kamerstuk 29 

023, nr. 201) heb ik geschetst hoe ik met eventuele ondergrondse aanleg omga. 

Als gevolg van de nieuwe informatie van TenneT omtrent de mogelijkheid tot 
verkabeling hebben enkele gemeenten en de provincie Groningen verzocht om 
een transparante afweging inzake het al dan niet ondergronds aanleggen van een 
deel van de verbinding. Om hieraan tegemoet te komen heb ik een onderzoek 
aangekondigd door TenneT in haar rol als beheerder van het landelijke 
hoogspanningsnet. Ik ben met de regionale bestuurders in overleg gegaan over de 
onderzoeksaanpak van TenneT. Ook is de onderzoeksaanpak gepresenteerd in 
twee informatieavonden voor omwonenden. In april en juli 2016 is gesproken met 
gedeputeerden van de provincie Groningen. In oktober en december 2016 is de 
overlegtafel verbreed met wethouders van de betrokken gemeenten Bedum, 
Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Loppersum, Ten Boer, Winsum en Zuidhorn. De 
provincie en gemeenten hebben voor zichzelf de nut- en noodzaak van de 
verbinding tegen het licht gehouden, eigen alternatieven ontwikkeld en deze 
getoetst aan een eigen afwegingskader. Ik ben positief over dit proces. Het proces 
heeft geleid tot wijzigingen in de aanpak van het door TenneT uitgevoerde 
onderzoek en bijgedragen aan een gedeeld beeld van noodzaak en urgentie van 
de 380 kV verbinding. 

Directoraat-generaal 

Energie, Telecom & 
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Afweging aan de hand van de onderzoeksresultaten 

Uitgangspunt in de aanpak van het door TenneT uitgevoerde onderzoek is het 
derde structuurschema elektriciteitsvoorziening (SEV III). Conform SEV III worden 
hoogspannings-verbindingen van 220 kV en hoger in beginsel bovengronds 
aangelegd. Er moet dus een duidelijke aanleiding zijn om ondergronds te 
overwegen. Het onderzoek heelt geleid tot ondergrondse alternatieven die 
vergeleken zijn met het eerder vastgestelde voorkeursalternatief (VKA). Vanwege 
wettelijke eisen die hiervoor gelden is gekeken naar alle realistische tracé
alternatieven. Hieronder bevindt zich ook een alternatief dat bewoners zelf hebben 
aangedragen en eerder niet was onderzocht omdat het gedeeltelijke ondergrondse 
aanleg vereist. Deze alternatieven zijn vergeleken op het aantal gevoelige 
bestemmingen, ecologie, landschap, techniek, kosten en tijd. Op basis van de 
resultaten heb ik een afweging gemaakt. Voor de resultaten en de 
achtergrondrapporten verwijs ik naar bijlagen 1 en 2 bij deze brief. 

In het beleidsadvies bij bovengrondse hoogspanningslijnen1 wordt geadviseerd om 
bij nieuwe hoogspanningsverbindingen zoveel als redelijkerwijs mogelijk te 
vermijden dat gevoelige bestemmingen in de magneetveldzone van nieuwe 
hoogspanningsverbindingen komen te liggen. Het voorkomen van gevoelige 
bestemmingen heelt daarmee een prominente plaats naast de milieuaspecten 
natuur en landschap. Zoals hierboven aangegeven leidt het eerdere VKA al tot een 
afname van het aantal gevoelige bestemmingen van 66 in de huidige naar 3 in de 
nieuwe situatie. De alternatieven met gedeeltelijke ondergrondse aanleg leveren 
op dit punt weinig voordeel op. 

Het VKA scoort op het thema ecologie minder goed dan de ondergrondse 
varianten. Het VKA doorkruist enkele weidevogelgebieden waar onder andere 
grutto's voorkomen. De effecten hiervan kunnen echter zo nodig grotendeels 
worden gemitigeerd door het treffen van maatregelen zoals agrarisch 
natuurbeheer en het inrichten van nieuwe weidevogelgebieden. De ondergrondse 
alternatieven scoren ook op het thema landschap beter dan het VKA omdat hier 
over relatief grote lengte zou worden verkabeld. Toch scoort het VKA niet negatief 
op landschappelijke effecten. Dat komt onder andere omdat de bestaande 220 kV 
verbinding en een gedeelte van de 110 kV verbinding worden verwijderd. 

Tenneî heeh ook bekeken hoe het VKA en de ondergrondse alternatieven scoren 
op techniek. De ondergrondse varianten scoren op dit thema minder goed dan een 
bovengrondse verbinding vanwege de betrouwbaarheid en kennen een langere 
hersteltijd in het geval van een storing. Dit thema weegt voor mij minder zwaar 
omdat Tenneî heelt aangegeven dat 10 km ondergrondse aanleg vanuit technisch 
oogpunt mogelijk en verantwoord is. 

1 Minister van VROM (2005) Advies met betrekking tot hoogspanningslijnen. Ministerie van VROM 

SAS/2005183118. Minister van VROM (2008) Verduidelijking van het advies met betrekking tot 

hoogspanningslijnen. Ministerie van VROM DGM\2008105664 
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Ten slotte zijn de kosten van de verschillende alternatieven in kaart gebracht. 
De kosten van een geheel bovengrondse verbinding worden geraamd tussen de 
200 en 300 miljoen euro. De meerkosten van de ondergrondse alternatieven ten 
opzichte van het VKA variëren van 105 tot 135 miljoen euro. Daarbij opgeteld 
komen ook zogenaamde congestiekosten die het gevolg zijn van vertraging in het 
proces bij een keuze voor ondergronds. Deze totale kosten van gedeeltelijke 
ondergrondse aanleg moet worden afgewogen tegen de vraag of de 
maatschappelijke meerwaarde die te behalen is met het oplossen van knelpunten 
door middel van ondergrondse aanleg evident is. Ik weeg daarnaast ook mee of 
deze knelpunten op andere (goedkopere) wijze gemitigeerd of opgelost kunnen 
worden. 

Na beschouwing van alle realistische alternatieven concludeer ik dat de 
meerwaarde van gedeeltelijke ondergrondse aanleg van de 380 kV verbinding in 
Groningen op het onderdeel gevoelige bestemmingen gering is. Op ecologie en 
landschap is de meerwaarde substantiëler. Omdat de effecten van een 
bovengrondse verbinding op ecologie ook op andere wijze gemitigeerd kunnen 
worden, vind ik de forse meerkosten van ondergrondse aanleg niet opwegen 
tegen de maatschappelijke meerwaarde die dit oplevert. Deze conclusie is voor 
mij aanleiding om het in het voorontwerp-inpassingsplan Ópgenomen 
voorkeursalternatief (VKA) te herbevestigen. Ik koppel daaraan wel een stevig 
pakket aan compenserende maatregelen om de effecten op ecologie zoveel als 
redelijkerwijs mogelijk te mitigeren. 

Ik realiseer me dat het landschap sterk verbonden is met hoe omwonenden hun 
omgeving ervaren. Daarom zet ik in op versterking van de landschappelijke 
structuur in het gebied op een passende wijze zodat een nieuw evenwicht in het 
landschap ontstaat. Deze maatregelen werk ik uit met omwonenden, provincie, 
gemeenten en TenneT en zullen onderdeel uitmaken van het ontwerp
inpassingsplan. Voorwaarde is wel dat hierbij sprake is van een duidelijke 
projectrelatie met de 380 kV verbinding. 

Vervolgstappen 

De volgende stap in de procedure Is het ter inzage leggen van het ontwerp
Rijksinpassingsplan met de bijbehorende milieueffectrapportage voor de zomer 
van 2017. Op dat moment kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen. In de 
tussenliggende periode zullen de onderzoeksresultaten van TenneT worden 

betrokken in de milieueffectrapportage. Ook zullen de maatregelenpakketten voor 
ecologie en landschap worden afgerond. 
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Tegelijk met de terinzagelegging van het ontwerp-Rijksinpassingsplan zullen de 
benodigde ontwerp-uitvoeringsbesluiten (vergunningen) ter inzage worden 
gelegd. Nadat de zienswijzen zijn verwerkt, zal een definitief Rijksinpassingsplan 
worden vastgesteld. Dit is voorzien voor eind 2017. 

(w.g.) 
H.G.J. Kamp 
Minister van Economische Zaken 
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Huize Eekhout 

Benthem Gratama 

AANGETEKEND EN PER GEWONE POST 

Bureau Energieprojecten 

lnspraakpunt Noord-West 380 kV 

Postbus 248 

2250 AE VOORSCHOTEN 

Datum: 1 augustus 2017 

Onze ref.: Van Zwol/TenneT * 170100 

é.J VC C n 

Uw ref.: 

Behandelaar: 

380 kV-hoogspanningsverbinding Noord-West Nederland 
  advocaat 

Direct tel. nr.: (038) 428 00 72 (secr.) 

Direct fax nr.: (038) 428 00 80 

E-mailadres:  

Betreft: zienswijzen tegen de aanleg 380 kV-hoogspanningsverbinding Noord-West Nederland 

Geachte heer, mevrouw, 

Als advocaat en gemachtigde van de heer , woonachtig   , 

 Groningen, (nader te noemen: cliënt) dien ik hierbij zienswijzen in tegen het ontwerp

inpassingsplan, de ontwerpbesluiten en het MER van de ministers van Economische Zaken en 

Infrastructuur en Milieu welke ten grondslag liggen aan het voornemen tot de aanleg van de 380 kV

hoogspannningsverbinding van station Eemshaven Oudeschip naar station Vierverlaten (nader te 

noemen: de hoogspanningsverbinding of de verbinding). Blijkens de kennisgeving in de Staatscourant 

liggen de voornoemde documenten ter inzage van 23 juni 2017 tot en met 3 augustus 2017, zodat 

deze zienswijzen tijdig zijn ingediend. Een afschrift van de kennisgeving voeg ik toe als bijlage 1. 

Feitelijke situatie 

Het initiatief tot aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding is ingegeven door Tenneî, de 

beheerder van het landelijke hoogspanningsnet in Nederland. De hoogspanningsverbinding is kort 

gezegd, zo wordt gesteld, vereist om de afvoer van elektriciteit te kunnen bolwerken. Ten behoeve 

van de aanleg van de hoogspanningsverbinding hebben de ministers van Economische Zaken en van 

Infrastructuur en Milieu een ontwerp-inpassingsplan vastgesteld, zijn er meerdere ontwerpbesluiten 

genomen en is er een milieueffectrapport opgesteld. 

Cliënt exploiteert een akkerbouwbedrijf in de provincie Groningen. Hij krijgt te maken met de 

voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten. Een 
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gedeelte van de hoogspanningsverbinding komt te liggen op dan wel over de landbouwgronden van 

cliënt. De aanleg heeft daarmee gevolgen voor zijn bedrijfsvoering. Bij brief van 29 maart 2017 zijn 

de bezwaren van cliënt tegen de hoogspanningsverbinding reeds aan de minister van Economische 

Zaken kenbaar gemaakt. Een afschrift van deze brief voeg ik toe als bijlage 2. Ondanks deze brief, 

waar cliënt overigens geen reactie op heeft ontvangen, is er geen althans onvoldoende rekening 

gehouden met de belangen van cliënt en zag hij zich genoodzaakt onderhavige zienswijzen in te 

dienen. 

Overigens merkt cliënt op dat de onderhavige zienswijzen niet worden ingediend omdat hij 

vooruitgang van de maatschappij in de weg wil staan. Integendeel, hier is hij voorstander van. Cliënt 

wenst enkel dat de vooruitgang van de maatschappij niet ten koste van hem en zijn bedrijfsvoering 

gaat. Dit is dan ook de reden voor het indienen van deze zienswijzen. 

Juridisch kader 

Ter inzage liggen het ontwerp-rijksinpassingsplan, de ontwerpbesluiten, het MER en onderliggende 

stukken. Voor cliënt ligt de nadruk in onderhavige zienswijzen op het ontwerp-inpassingsplan, welke 

het tracé voor de hoogspanningsverbinding aanwijst en deze aanleg mogelijk maakt, en het MER. 

Voor zover zijn bezwaren de ontwerpbesluiten en onderliggende stukken raakt, hebben deze ook 

hierop betrekking. 

Een ontwerp-inpassingsplan moet - kort gezegd - zijn ingegeven door nationale belangen en moet 

ten goede komen aan de goede ruimtelijke ordening in een gebied. De vereisten genoemd in de Wet 

ruimtelijke ordening zijn leidend. Het MER wordt op grond van de Wet milieubeheer opgesteld in het 

geval het een project betreft met - aanzienlijke - milieueffecten. Bij de uiteindelijke besluitvorming 

rond het inpassingsplan moeten de resultaten uit het MER in beschouwing worden genomen, 

conform artikel 7.35 van de Wet milieubeheer. 

Zienswijzen 

Kort gezegd kan cliënt zich niet vinden in het realiseren van de hoogspanningsverbinding. De 

verbinding brengt hinder voor de uitoefening van het akkerbouwbedrijf met zich mee, zorgt voor 

risico's in de voedselveiligheid en het realiseren van de verbinding dient niet het vereiste nationaal 

belang. Cliënt pleit dan ook allereerst - indien er geen aanpassingen worden gemaakt en de 

hoogspanningsverbinding ten koste blijft gaan van hem - voor het afzien van het creëren van de 

hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten. Ten tweede pleit cliënt voor het 

creëren van een ondergrondse, in plaats van een bovengrondse, verbinding. In ieder geval op over 

het gedeelte van het tracé waar zijn gronden zijn gelegen. Cliënt licht voorgaand standpunt graag toe 

en voert de hiernavolgende argumenten aan. 

Hinder uitoefening bedrijfsvoering 
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De gevolgen die de hoogspanningsverbinding met zich meebrengt zijn voor cliënt als akkerbouwer 

groot. Fundamenteel voor het uitoefenen van een kwalitatief goed akkerbouwbedrijf is het uitvoeren 

van (landbouwkundige) werkzaamheden zonder hinder te ondervinden, het behoud van kwalitatief 

hoogwaardige grond en het waarborgen van de voedselveiligheid. Al deze drie beginselen komen 

onder druk te staan door de realisatie van de bovengrondse hoogspanningsverbinding. 

Als akkerbouwer dient cliënt zijn gronden te bewerken, te zaaien, te beregenen, te spuiten en rooien 

(tezamen te noemen: bewerken) om te voldoen aan voornoemde beginselen. Deze werkzaamheden 

worden echter als gevolg van de hoogspanningsverbinding gedeeltelijk onmogelijk gemaakt. Op de 

stukken grond waar de masten staan is de grond niet tot moeilijk te bewerken. Grote machines, zoals 

sproeimachines, zullen bijvoorbeeld niet tussen de palen op het perceel door kunnen rijden. Ter 

illustratie geeft cliënt aan dat er gedurende april tot en met oktober een intensieve bewerking van 

het perceel plaatsvindt. In deze periode worden de percelen om de vijf dagen besproeid en bespoten 

met behulp van machines. Steeds zal hierbij veel hinder worden ondervonden van de masten. 

Bovendien wordt er vanuit de maatschappij verwacht dat er efficiënt wordt omgegaan met 

grondstoffen, zoals mineralen en bestrijdingsmiddelen. Deze efficiëntie kan echter door hinder slecht 

gewaarborgd worden. Naast het voorgaande staat de hoogspanningsverbinding het optimaliseren 

van de kwaliteit en bedrijfsvoering in de weg. Een voorbeeld hiervan is het gebruikmaken van drones 

welke het perceel in kaart brengen. Dit is een techniek die sterk in opkomst is en waar cliënt ook in 

de nabije toekomst gebruik van wil maken. Naar aanleiding van de gegevens van de drones wordt de 

bedrijfsvoering aangepast en zo optimaal mogelijk ingevuld. Technieken als het gebruiken van drones 

zullen echter bemoeilijkt worden indien grote masten met hoogspanningskabels op het perceel 

staan. Tot slot zal cliënt gedurende de realisatiefase van de verbinding (een deel van) zijn grond in 

het geheel niet kunnen bewerken. 

De hinder van de hoogspanningsverbinding zal overigens groter zijn in het geval er Wintrack-masten 

worden geplaatst dan in het geval er vakwerkmasten op de percelen van cliënt komen te staan. 

Indien en voor zover u meent dat de hoogspanningsverbinding gerealiseerd dient te worden en een 

ondergrondse verbinding niet mogelijk is (zie hierna), verzoekt cliënt u derhalve in ieder geval te 

overwegen gebruik te maken van de vakwerkmasten in plaats van de Wintrack-masten. 

Kwaliteit grond en voedselveiligheid 

De op dit moment hoogwaardige kwaliteit van de grond zal achteruit gaan als gevolg van het 

aanleggen van de hoogspanningsverbinding. Niet enkel omdat bedrijfsmatige werkzaamheden niet 

tot moeilijk uitgevoerd kunnen worden - zoals hiervoor aangegeven - maar ook omdat de grond 

vervuild zal raken en - zoals ook in het MER is aangegeven - de hoogspanningsverbinding effect heeft 

op de waarden in de bodem en het water. De structuurschade die ontstaat aan de grond door de 

ontgravingen voor fundering, de aanleg van bouwwegen, de aanleg van werkterreinen, etc. zal 

bovendien groot zijn. Deze schade heeft namelijk een grote invloed op de bewerkbaarheid van de 
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grond en de kwaliteit en kwantiteit van de te oogsten gewassen. Los daarvan zal de grond lange tijd 

nodig hebben om te herstellen van deze werkzaamheden. Voor de gewassen die op het 

akkerbouwbedrijf van cliënt worden geteeld, is het echter van wezenlijk belang dat de grond in 

goede conditie is. Een kleine wijziging in de waarden van de grond kan het verschil betekenen tussen 

een goede en slechte oogst en daarmee het bestaan van het bedrijf. 

Bovendien komt de voedselveiligheid in het gedrang op het moment dat de kwaliteit van de grond en 

daarmee de kwaliteit van de gewassen verslechterd - zoals in het voorgaande aangegeven. 

Bovendien geeft cliënt aan dat er kans bestaat dat (grondgebonden) ziekten en plagen op zijn grond 

vrij spel krijgen door de aanvoer van machines en goederen tijdens de realisatiefase. Dit risico wil 

cliënt voorkomen. Het nationaal en maatschappelijk belang is gemoeid met een veilige 

voedselvoorziening, niet met risico's voor de voedselveiligheid door het realiseren van een 

hoogspanningsverbinding. 

Een schadeloosstelling komt bij het voorgaande deels tegemoet aan de belangen van cliënt, in die zin 

dat een deel van de schade voor hem gedekt zal zijn. De schadeloosstelling weegt echter geenszins 

op tegen de verstoring van de bedrijfsactiviteiten en de daadwerkelijke schade die zal optreden. 

Bovendien ondervangt een schadeloosstelling niet het risico dat voor de voedselveiligheid zal 

ontstaan. Geld weegt al met al niet op tegen de hinder en risico's die het voornemen van de 

hoogspanningsverbinding meebrengt. Reden te meer om af te zien van het voornemen. 

Voorkeur ondergrondse verbinding 

Voor zover u niet af kunt zien van het creëren van de bovengrondse hoogspanningsverbinding, 

verzoekt cliënt u de verbinding ondergronds aan te leggen. De ondergrondse aanleg kan de 

bestaande verbindingen vervangen, hetgeen goed mogelijk is voor in ieder geval een lengte van 10 

kilometer. Uit de Omgevingsvisie Provincie Groningen 2016 - 2020 volgt ook dat de provincie een 

goede afweging verwacht tussen het ondergronds en bovengronds uitvoeren met daarbij een 

compensatie van landschaps-, recreatieve- en cultuurhistorische maatregelen langs het tracé. Met 

andere woorden geeft de provincie al aan dat gelet op de landschapseffecten een ondergrondse 

verbinding in sterke mate voorkeur verdient. 

Uit het ontwerp-inpassingsplan (hoofdstuk S) en het MER blijkt dat verschillende alternatieven voor 

het tracé zijn onderzocht, waarbij ook gedeeltelijk ondergrondse verbindingen zijn meegenomen. 

Geen van de gedeeltelijk ondergrondse alternatieven heeft echter betrekking op een ondergrondse 

verbinding op de percelen in eigendom van cliënt en waar cliënt zijn bedrijfsvoering verricht. Van een 

deugdelijk onderzoek naar alternatieven, waarbij daadwerkelijk alle alternatieven zijn meegewogen, 

is dan ook geen sprake. Cliënt verzoekt u derhalve alsnog te overwegen de verbinding geheel - en in 

ieder geval over zijn percelen - ondergronds aan te leggen en hier deugdelijk onderzoek naar te 
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verrichten. Bij ontbreken van dit onderzoek, zal het ontwerp-inpassingsplan niet in stand kunnen 

blijven vanwege een ondeugdelijke belangenafweging en motivering. 

Er wordt de voorkeur gegeven aan het geheel bovengronds aanleggen van de verbinding. Reden 

hiervoor is met name gelegen in de meerkosten gemoeid met een ondergrondse aanleg. De 

bedragen en kosten zijn echter niet te verifiëren en er wordt geen rekening gehouden met 

kostenbesparingen indien de lijn ondergronds wordt aangelegd, zoals het niet of minder hoeven 

betalen van een schadeloosstelling aan gedupeerden. Het feit dat de afweging onvolledig is en 

bovendien niet verifieerbaar, maakt dat de besluiten alleen al vanwege een ondeugdelijke 

belangenafweging en een motiveringsgebrek in aanmerking komen voor vernietiging. 

Kostenoverwegingen mogen bovendien geen reden zijn om een dergelijk plan van tafel te wegen. 

Zeker niet nu er landschappelijk en ecologisch grote voordelen zijn voor een ondergrondse 

verbinding. Gelet op het maatschappelijk belang en het belang dat heden wordt gehecht aan behoud 

van natuur dient er meer waarde te worden gehecht aan deze aspecten dan dat nu in de besluiten is 

gedaan. 

Los van het voorgaande komt de bovengrondse aanleg gelet op voorgaande argumenten ook niet ten 

goede aan de ruimtelijke ordening. Het landschap en de ecologie lijden onder het bovengronds 

aanleggen van een hoogspanningsverbinding. Hier komt bij dat de hoogspanningsverbinding 

bovengronds nadelen voor de grondeigenaren met zich meebrengt, welke nadelen met een 

ondergrondse verbinding aanzienlijk verminderen (denk bijvoorbeeld aan het feit dat er met 

machines over het gehele land kan worden gereden bij een ondergrondse verbinding). De risico's 

betreffende het omvallen van masten, het afbreken van een gondel en een mastbreuk doen zich 

bovendien niet voor bij een ondergrondse verbinding. Voor alle argumenten hierbij verwijs ik u 

tevens terug naar hetgeen in al het voorgaande is aangevoerd. Gelet op het voorgaande komen de 

besluiten voor vernietiging in aanmerking en dient te worden heroverwogen een ondergrondse 

verbinding aan te leggen over - in ieder geval - de percelen van cliënt. 

Draaien van de masten 

Indien en voor zover ook een ondergrondse verbinding (op het perceel van cliënt) niet zal worden 

doorgevoerd, verzoekt cliënt de masten gelegen tussen de hoekpalen op het perceel van cliënt een 

aantal graden te draaien zodat deze in de bewerkrichting van het perceel staan. Het gaat om 10 a 12 

masten. De mate van hinder die cliënt ondervindt van de masten, zal door deze aanpassing afnemen 

ten opzichte van de situatie zoals men deze nu voornemens is te realiseren. Enkel en alleen vanwege 

het feit dat de masten dan in de richting gekeerd staan zoals de grond ook bewerkt wordt. 

Tenneî heeft reeds aangegeven dat het draaien van de masten technisch gezien mogelijk is. Zij wil 

echter niet aan deze (minimale) aanpassing medewerking verlenen, omdat dit esthetisch gezien 

minder mooi is. De gedraaide masten zullen echter in dezelfde lijn als alle andere masten kunnen 
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staan. Bovendien levert het draaien van de masten met slechts een paar graden - hetgeen technisch 

mogelijk is - een groot voordeel op voor cliënt terwijl de nadelen daarvan gering zijn. 

Commercie en het nationaal belang 

In onderliggende stukken, ik verwijs onder andere naar de als bijlage 3 bijgevoegde brief van de 

minister van Economische Zaken aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wordt 

aangegeven dat traditionele spelers op de energiemarkt (zoals de overheid) zich aanpassen en een 

andere functie krijgen. Dit impliceert dat de initiatieven en de meeropbrengsten betreffende de 

hoogspanningsverbinding een commerciële achtergrond hebben. Bovendien speelt het kostenaspect 

bij de belangenafweging een wezenlijke rol. De aanleg van de hoogspanningsverbinding is bedoeld 

om commerciële partijen in Eemshaven mogelijkheden te bieden. Het nationaal belang staat bij de 

belangenafweging en het initiatief tot de aanleg van de verbinding dan ook niet centraal. 

Het realiseren van de hoogspanningsverbinding dient dan ook gelet op het voorgaande niet 

hoofdzakelijk de nationale belangen, waarover artikel 3.28, eerste lid, van de Algemene wet 

bestuursrecht spreekt. Bovendien volgt uit het SEV 111 dat de aanleg van verbindingen van 220 kV en 

hoger moet geschieden om 'dwingende redenen van groot openbaar belang'. Van zowel het 

overwegend nationaal belang als een 'dwingende reden van groot openbaar belang' is cliënt niet 

gebleken. De vereiste aanleiding voor het vaststellen van het inpassingsplan ontbreekt derhalve, op 

grond waarvan het inpassingsplan wegens strijd met de wet- en regelgeving voor vernietiging in 

aanmerking komt. 

Betrokkenheid en belangenafweging 

Cliënt geeft tot slot aan dat hij zich niet gehoord voelt in zijn bezwaren. De hoogspanningsverbinding 

loopt deels over zijn gronden en raakt hem sterk in zijn belangen. Desondanks is cliënt op minimale 

wijze en slechts in het formele proces betrokken bij het project. Nimmer heeft er overleg met cliënt 

plaatsgevonden waarin daadwerkelijk om zijn mening is gevraagd en waarin de mogelijkheid is 

besproken de verbinding ondergronds aan te leggen over zijn percelen. De door cliënte geuite 

bezwaren zijn slechts in formele procedures van de hand gewezen. Hij voelt zich ten gevolge hiervan 

onvoldoende gehoord en meent dat zijn belangen onvoldoende zijn meegewogen in onderhavige 

procedure. Dit maakt dat het besluit voor vernietiging in aanmerking komt wegens strijd met artikel 

3:2 en artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. 

Concluderend 

Gelet op het voorgaande verzoekt cliënt u uw besluit de hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven 

en Vierverlaten te realiseren te heroverwegen en te besluiten niet tot het realiseren hiervan over te 

gaan dan wel een ondergrondse verbinding aan te leggen. Cliënt verzoekt u in elk geval de het besluit 

in de zin aan te passen dat de masten op zijn percelen enkele graden in de bewerkrichting worden 

gedraaid. 
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Benthern Gratarna 

Tot slot verzoek ik u mij op de hoogte te houden van de voor cliënt relevante ontwikkelingen in de 

onderhavige procedure. 

Uw berichten wacht ik graag af. 

Met vriendelijke groet, 

���

Bijlage 1: kennisgeving Staatscourant 

Bijlage 2: brief d.d. 29 maart 2017 aan de Minister van Economische Zaken 

Bijlage 3: brief d.d. 21 december 2016 aan de Voor?itter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
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STAATSCOURANT 
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 

Kennisgeving aanleg 380 kV-hoogspanningsverbinding Noord-West 

Nederland, Ministerie van Economische Zaken 

0015 

Nr 34354 
22 juni 

2017 

Van vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage voor 
de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding van station Eemshaven Oudeschip naar station 
Vierverlaten. Iedereen kan reageren op de ontwerpbesluiten met een zienswijze. 
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Tenneî, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, heeft het initiatief genomen om de 
huidige 220 kV-verbinding te vervangen door een 380kV-hoogspanningsverbinding tussen station 
Eemshaven-Oudeschip en station Vierverlaten. De verbinding is nodig omdat het huidige net in de 
regio Eemshaven niet voldoende afvoercapaciteit heeft naar de landelijke ring. Dit leidt tot beperkin
gen bij het transport van elektriciteit, bij normaal bedrijf en tijdens onderhoud. Om het knelpunt te 
verlichten heeft Tenneî inmiddels extra afvoercapaciteit vanaf station Eemshaven-Oudeschip met een 
tijdelijk extra circuit gerealiseerd naar station Robbenplaat te Eemshaven, maar dit biedt geen 
oplossing voor het onderhoudsknelpunt. 

Wat zijn de volgende stappen? 
Om dit project mogelijk te maken wordt een rijksinpassingsplan vastgesteld door de ministers van 
Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast is een 27-tal overige besluiten nodig. 
Deze besluiten worden gelijktijdig met dezelfde procedure (rijkscoördinatieregeling}. voorbereid, 
onder coördinatie van de minister van Economische Zaken. 

Het gaat in deze fase om de volgende overige besluiten: 15 omgevingsvergunningen voor de aanleg 
van de hoogspanningsverbinding en het station, vergunningen en ontheffingen voor het kruisen en 
werkzaamheden nabij wegen, waterwegen en spoorwegen, vergunning Wet beheer Rijkswaterstaats
werken en Waterwetvergunningen. 

Voor het ontwerp-inpassingsplan is een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de gevolgen voor het 
milieu in beeld te brengen. U kunt nu reageren op het ontwerp-inpassingsplan, alle ontwerpbesluiten 
en de onderliggende stukken, waaronder het MER. 
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Waar kunt u de stukken inzien? 

U kunt van vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017 het ontwerp-inpassingsplan, de 
overige ontwerpbesluiten van deze fase, het MER en de andere onderliggende stukken inzien op 
www.bureau-energieprojecten.nl en op papier tijdens reguliere openingstijden op de volgende 
locaties: 
1. Gemeente Winsum, Hoofdstraat W 70, Winsum, T (0595) 44 77 77. 

2. Gemeente Loppersum, Molenweg 12, Loppersum, T (0596) 54 82 00. 

Informatiemarkten 

0015 

De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu organiseren twee inloopavon
den. U bent van harte welkom om daar vragen te stellen en informatie te krijgen over het project en de 
procedure. Deze inloopavonden worden gehouden op: 

dinsdag 4 juli van 19.00 uur tot 21.00 in Best Western Hotel Aduard, Friesestraatweg 13 in Aduard; 
woensdag 5 juli van 19.00 uur tot 21.00 in Trefcentrum Bedum, Prof. Mekelstraat 1-5 in Bedum. 

U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. 

Van 19.00 uur tot 21.00 uur is de zaal open en heeft u de mogelijkheid om de informatiemarkt te 
bezoeken en vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de overheid en TenneT. U kunt vrij 
in- en uitlopen en op ieder moment met de diverse medewerkers spreken. Ook kunt u tijdens de 
inloopavond uw zienswijze mondeling geven. Er is een notulist aanwezig om uw zienswijze op te 
schrijven. 

U kunt uw mening geven 

In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerp-inpassingsplan, de overige 
ontwerpbesluiten, het MER en de andere onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan: 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten en het MER? 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Wat is uw mening over de landschappelijke maatregelen zoals voorgesteld? 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten? 

We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerpbe
sluiten, het MER of de onderliggende stukken u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met 
argumenten. 

Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een 
zienswijze heeft ingebracht, later tegen dat besluit beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrecht
spraak van de Raad van State. 

Hoe kunt u reageren? 

U kunt van vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017 reageren. Wij ontvangen uw 
zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl onder het kopje 
Noord-West 380 kV. U kunt niet reageren via e-mail. 

Per post kan ook: Bureau Energieprojecten, lnspraakpunt Noord-West 380 kV, Postbus 248, 2250 AE 
Voorschoten. Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling genomen worden als u ondertekent 
met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars. 

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens de inloopavonden of via Bureau Energieprojec
ten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, bereikbaar via telefoonnummer (070) 379 89 79. 

Wat gebeurt hierna? 

Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en reacties. Zo snel mogelijk na afloop van de 
inspraaktermijn kunt u deze downloaden via www.bureau-energieprojecten.nl. De zienswijzen en 
reacties worden betrokken bij de definitieve besluiten. In een Nota van Antwoord wordt opgenomen of 
en zo ja, op welke wijze de zienswijzen en reacties in de definitieve besluiten zijn verwerkt. 

De besluiten worden ter inzage gelegd. Hierop staat beroep open. Hoe en wanneer u beroep kunt 
aantekenen wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen 
en op www.bureau-energieprojecten.nl. Zoals aangegeven kan dit alleen indien u een zienswijze heeft 
ingediend. 
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Meer informatie 

Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl en www.eemshaven
vierverlaten380kv.nl. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met 
Bureau Energieprojecten: (070) 379 89 79. 
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Ministerie van Economische Zaken 

t.a.v. de Minister van Economische Zaken de heer H.G.J. Kamp 

Directoraat-generaal Energie, Telecom & Mededinging, 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Datum: 29 maart 2017 

Onze ref.: /TenneT * 170100 JF/HI 

Uw ref.: DGETM/E0/16188366 
Behandelaar: , advocaat 
Direct tel. nr.: (038) 428 00 72 (secr.) 

Direct fax nr.: {038) 428 00 80 
E-mailadres:  

Betreft: 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten 

Geachte heer Kamp, 

Mijn clienten: 

1. De heer  

2. De heer 

3. De heer

4. De heer , 

5. De maatschap  

verzochten mij u als volgt te berichten. 

Mijn cliënten hebben allen een akkerbouwbedrijf in de Provincie Groningen. Zij krijgen te maken met 

de voorgenomen aanleg van 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten. 

Deze verbinding komt grotendeels te liggen op en over de gronden van mijn cliënten. 

In uw brief d.d. 21 december 2016 heeft u de Voorzitter van de Tweede Kamer over dit project 

geïnformeerd. Hetgeen u stelt in uw brief is niet juist is. Voor mijn cliënten is dit aanleiding zich 
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Benthem Gratama 

thans tot u te wenden. U dient uw standpunt inzake de aanleg van de 380 KV verbinding te 

heroverwegen. De verbinding moet ondergronds worden aangelegd. 

Mijn cliënten hebben zoals aangegeven een akkerbouwbedrijf. De gevolgen voor het aanleggen van 

een hoogspanningsverbinding zijn voor een akkerbouwer velen malen groter dan voor bijvoorbeeld 

een melkveebedrijf. Een akkerbouwer moet zijn gronden bewerken, hij moet zaaien, beregenen, 

spuiten en rooien. Al deze werkzaamheden worden voor een gedeelte onmogelijk gemaakt door 

bovengrond een hoogspanningsverbinding op te richten. Een schadeloosstelling is voor mijn cliënten 

geen oplossing voor deze verstoring van de bedrijfsactiviteiten. 

De belangen van mijn cliënten worden gediend met een ondergrondse aanleg. Bestaande lijnen 

worden in dat geval op de meest juiste wijze vervangen. Ondergrondse aanleg is ook goed mogelijk. 

Uw afwegingen om de leiding niet ondergronds aan te leggen zijn beperkt. Zo noemt u niet 

verifieerbare bedragen en houdt u geen rekening met kostenbesparingen. Aan de zijde van mijn 

cliënten is het belang van de landbouw duidelijk aantoonbaar. Cliënten vormen tezamen ook een 

substantiële groep belanghebbenden. Met de keuze voor een ondergrondse aanleg behoudt u 

kwalitatief hoogwaardige grond voor de akkerbouw. 

Nog stuitender is dat u in uw brief aangeeft met alle betrokken partijen overleg te hebben gevoerd. 

Dit is niet juist. Mijn cliënten vormen tezamen een groot deel van de percelen waarover mast zal 

worden aangebracht. U heeft met mijn cliënten nimmer gesproken over de voordelen van het 

aanbrengen van een ondergrondse aanleg. Alvorens een besluit te nemen dient u in overleg te 

treden met mijn cliënten. Gaat u hiertoe niet over dan zal vaststelling van het Rijksinpassingsplan een 

probleem voor u worden. 

U spreekt over de nut en noodzaak van de verbinding en u verwijst hierbij naar de Rijksdoelstellingen 

in verband met het energieakkoord. U geeft aan dat de traditionele spelers op de energiemarkt 

(zoals de overheid) zich aanpassen en een andere functie krijgen. U stelt hiermee zelf al vast dat de 

initiatieven en de meeropbrengsten betreffende de 380 kV lijn commerciële achtergronden hebben. 

De aanleg van de verbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten is bedoeld om commerciële partijen 

gevestigd in Eemshaven mogelijkheden te bieden. Algemeen nut staat dan ook niet centraal bij de 

afwegingen. Het commerciële belang is doorslaggevend. Gelet op het belang van de commerciële 

partijen menen cliënten dat het eerder voor de hand zou liggen het omvormerstation te verplaatsen 

naar Groningen. Hiermee wordt schade voor mijn cliënten voorkomen en het belang van de 

commerciële partijen gediend. 
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Benthem Gratarna 

U geeft tenslotte aan overleg te hebben gevoerd met de regio. Mijn cliënten heeft u - bovenstaand is 

hier al op ingegaan - niet gesproken. In geen geval voelen zijn zich gehoord in hetgeen gesteld in uw 

brief. 

Het Rijksinpassingsplan zoals thans door u voorgesteld zal de eindstreep niet zal halen. In het plan 

worden de belangen van mijn cliënten onvoldoende meegewogen. 

Cliënten verzoeken u gelet op het bovenstaande te komen tot een heroverweging. U zou in dit kader 

mijn cliënten ook de gelegenheid moeten geven hun standpunt toe te lichten. U zult uw eigen 

standpunt dan ook moeten motiveren. Indien wordt gekozen voor een ondergrondse leiding zijn 

mijn cliënten - onder voorwaarden - bereid af te zien van een schadeloosstelling voor het gebruik 

van de grond. 

Graag verneem ik uw reactie. De Provincie Groningen, de betrokken gemeenten en Tennet krijgen 

een afschrift van deze brief. 
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Ministerie van Economische Zaken 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

De Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 
2513 AA DEN HAAG 

Datum 21 december 2016 

Betreft 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten 

Geachte Voorzitter, 

Tijdens het Algemeen Overleg 380 kV d.d. 17 maart 2016 heb ik met uw Kamer 

gesproken over de beoogde 380 kV hoogspanningsverbinding van Eemshaven 

naar Vierverlaten. Ik heb uw Kamer toen toegezegd dat ik nog een keer zou 
bekijken of ondergrondse aanleg van een deel van deze hoogspanningsverbinding 
evidente maatschappelijke meerwaarde heeft en of dat opweegt tegen de 

meerkosten die hiermee zijn gemoeid. De afgelopen maanden heeft TenneT, in 

nauw overleg met mij en met de regio, hiernaar een onderzoek uitgevoerd, vanuit 

haar verantwoordelijkheid als beheerder van het hoogspanningsnet. Hierbij 

informeer ik uw Kamer over de stand van zaken ten aanzien van de nut en 

noodzaak van de nieuwe 380 kV verbinding, de reeds doorlopen processtappen in 
het kader van de Rijkscoördinatieregeling (RCR), de onderzoeksaanpak, de 

onderzoeksresultaten en het proces dat ik met de regio heb doorlopen om een 

zorgvuldige afweging te kunnen maken. Daarbij geef ik tevens aan hoe ik invulling 

geef aan de diverse moties die uw Kamer heeft aangenomen ten aanzien van dit 

project (Kamerstukken 31 239, nrs. 226, 234 en 238). Vervolgens licht ik mijn 
afweging toe en schets ik wat dit betekent voor het vervolg. 

Nut en noodzaak van deze verbinding 

Het kabinet staat voor een overgang naar meer hernieuwbare energie. Het Rijk 

heeft afspraken gemaakt in het Energieakkoord om 14% hernieuwbare energie in 

2020 en 16% in 2023 te realiseren. In de onlangs gepubliceerde Energieagenda 

heb ik tevens het kader neergezet voor de energietransitie na 2023. De 

hoeveelheid hernieuwbaar opgewekte stroom, zoals uit wind- en zonne-energie, 

neemt toe en daarmee ook de fluctuaties In het net. In tegenstelling tot 

elektriciteit uit conventionele fossiele brandstoffen is het aanbod van elektriciteit 
uit wind en zon immers niet constant beschikbaar om te voldoen aan de vraag, 

waardoor meer fluctuaties optreden. Dit vraagt veel van het bestaande 

elektriciteitsnetwerk. Lokaal opgewekte energie vervangt daarnaast deels de 

vraag naar centraal opgewekte energie; ook consumenten worden producent. 

Traditionele spelers passen zich aan en krijgen in toenemende mate een centrale 

functie als achtervang. 

Directoraat-generaal 

Energie, Telecom & 

Mededinging 

Directie Energie en Omgeving 

Bezoekadres 

Bezuldenhoutseweg 73 
2594 AC Oen Haag 

Postadres 

Postbus 20401 
2500 EK Oen Haag 

Factuuradres 

Postbus 16180 
2500 BD Oen Haag 

Overheldsidentificatienr 

00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 

www.rijksoverheid.nl/ez 

Ons kenmerk 

DGETM·EO / 16188366 

Bljlage(n) 
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Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat een deel van het landelijk 

hoogspanningsnet niet voldoet aan de eisen van de toekomst, zo ook de 

bestaande 220 kV verbinding van Eemshaven naar Vierverlaten. Er treden onder 
andere knelpunten op in de afvoer van elektriciteit die in de Eemshaven wordt 

opgewekt en wordt aangevoerd vanuit windparken op zee en via interconnectoren 
met Noorwegen en Denemarken. Dit maakt dat deze verbinding verzwaard moet 

worden naar een 380 kV verbinding, vooralsnog met 2 circuits waarbij de 

verbinding wordt voorbereid om in de toekomst uit te breiden naar 4 circuits. 

Proces met de regio 

Hoogspanningsverbindingen hebben impact op hoe omwonenden hun omgeving 

ervaren. Dit vraagt erom dat deze zorgvuldig worden ingepast. De inpassing van 

deze verbinding is niet mogelijk zonder goede betrokkenheid van partners in de 
regio. Met de moties Mulder (Kamerstuk 31 239, nr. 226), Van Tongeren en Jan 
Vos (Kamerstuk 31 239, nr. 234) en Van Veldhoven (Kamerstuk 31 239, nr. 238) 

hee� uw Kamer dan ook terecht aandacht gevraagd voor goede afstemming met 

de regio. Hieronder zet ik uiteen welk proces de afgelopen jaren is gevolgd en 

wanneer en waarover overleg met partijen uit de regio heelt plaatsgevonden. 

Ik beschouw de moties als ondersteuning van dit proces en ben voornemens om 
voor het vervolg overeenkomstig deze werkwijze te blijven handelen. 

Sinds 2009 wordt gewerkt aan de planologische voorbereiding van de nieuwe 

verbinding. In die periode is een aantal processtappen doorlopen. Eerst zijn 

realistische tracé-alternatieven ontwikkeld, waarvan de meest kansrijke zijn 

onderzocht in een milieueffectrapportage die momenteel in het stadium van 

afronding verkeert. Naast de milieueffecten zijn ook andere elementen zoals 

kosten en techniek in beeld gebracht en betrokken bij de afweging welk tracé de 

voorkeur verdient. Vanaf de startnotitie voor dit project in 2009 is regelmatig 

overleg gevoerd met gemeenten, provincie, omwonenden en bedrijven in de 

regio. Dit heelt onder andere geleid tot tracéoptimalisatie en wijziging van een 

flink deel van de mastposities. Op basis van al deze elementen is door mij een 

voorkeurstracé uitgewerkt in een voorontwerp-inpassingsplan. 

Dit voorkeurstracé vervangt de bestaande 220 kV verbinding in Groningen. 

Daarnaast wordt de bestaande 110 kV verbinding tussen Brillerij en Vierverlaten 

verwijderd. De belangrijkste overweging om te komen tot dit voorkeurstracé is de 

afname van het aantal kilometers hoogspanningsverbinding en de afname van het 

aantal gevoelige bestemmingen (woningen, scholen, crèches en 

kinderopvangplaatsen). In de huidige situatie is sprake van 50 kilometer 

hoogspanningsverbinding en 66 gevoelige bestemmingen. In het voorkeurstracé 

daalt dit naar circa 40 kilometer hoogspanningsverbinding en 3 gevoelige 

bestemmingen. 

Di rectoraat-gene ra al 
Energie, Telecom & 

Mededinging 
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Het afgelopen jaar is het overleg met bestuurders van betrokken gemeenten en 
de provincie Groningen geïntensiveerd. Dat past ook bij de fase van de RCR

procedure waarin het project zich bevindt, namelijk die van bestuurlijk 
vooroverleg over het inpassingsplan. Het in het voorontwerp inpassingsplan 
uitgewerkte voorkeurstracé is in het kader van het vooroverleg op grond van 
artikel 3.1.1. van het Besluit op de ruimtelijke ordening (het zogenoemde Bro
overleg) in december 2015 voorgelegd aan Provinciale Staten van Groningen en 
de gemeenteraden van Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Loppersum, 
Winsum e n  Zuidhorn. Daarnaast vond informeel overleg plaats van medewerkers 
van mijn ministerie met werkgroepen van bewoners uit Westerdijkshorn en 
Sauwerd/Wetsinge en de Natuur en Milieufederatie Groningen. 

Eind 2015 - vlak voor de bovengenoemde Bra-fase - heelt TenneT op basis van 
technische gronden vastgesteld dat in Nederland maximaal 40 kilometer van het 
380 kV hoogspanningsnet kan worden verkabeld. Van deze 40 kilometer wordt 20 

kilometer toegepast in de randstad (randstad 380 kV Noord- en Zuidring). De 
resterende 20 kilometer kan onderdeel uitmaken van andere nog aan te leggen 
380 kV verbindingen. TenneT heelt aangegeven dat van deze 20 kilometer in 
Groningen technisch gezien maximaal 10 km ondergronds kan worden aangelegd. 

Het feit dat in Nederland 40 kilometer van het 380 kV op technische gronden kan 
worden verkabeld maakt het nog niet automatisch noodzakelijk of verantwoord 
om dit ook te doen. Verkabeling kan aan de orde zijn bij knelpunten waarbij 
ondergrondse aanleg leidt tot substantiële en financieel verantwoorde oplossingen 
en waarbij evidente maatschappelijke meerwaarde is te behalen. Dit vergt op 
grond van het derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) een 
gedegen afweging per project. In mijn brief van 2 december 2015 (Kamerstuk 29 

023, nr. 201) heb ik geschetst hoe ik met eventuele ondergrondse aanleg omga. 

Als gevolg van de nieuwe informatie van TenneT omtrent de mogelijkheid tot 
verkabeling hebben enkele gemeenten en de provincie Groningen verzocht om 
een transparante afweging inzake het al dan niet ondergronds aanleggen van een 
deel van d e  verbinding. Om hieraan tegemoet te komen heb ik een onderzoek 
aangekondigd door TenneT in haar rol als beheerder van het landelijke 
hoogspanningsnet. Ik ben met de regionale bestuurders in overleg gegaan over de 
onderzoeksaanpak van TenneT. Ook is de onderzoeksaanpak gepresenteerd in 
twee informatieavonden voor omwonenden. In april en juli 2016 is gesproken met 
gedeputeerden van de provincie Groningen. In oktober en december 2016 is de 
overlegtafel verbreed met wethouders van de betrokken gemeenten Bedum, 
Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Loppersum, Ten Boer, Winsum en Zuidhorn. De 
provincie en gemeenten hebben voor zichzelf de nut- en noodzaak van de 
verbinding tegen het licht gehouden, eigen alternatieven ontwikkeld en deze 
getoetst aan een eigen afwegingskader. Ik ben positief over dit proces. Het proces 
heelt geleid tot wijzigingen in de aanpak van het door TenneT uitgevoerde 
onderzoek en bijgedragen aan een gedeeld beeld van noodzaak en urgentie van 
de 380 kV verbinding. 
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Afweging aan de hand van de onderzoeksresultaten 

Uitgangspunt in de aanpak van het door TenneT uitgevoerde onderzoek is het 
derde structuurschema elektriciteitsvoorziening (SEV III). Conform SEV III worden 
hoogspannings-verbindingen van 220 kV en hoger in beginsel bovengronds 
aangelegd. Er moet dus een duidelijke aanleiding zijn om ondergronds te 
overwegen. Het onderzoek heeft geleid tot ondergrondse alternatieven die 
vergeleken zijn met het eerder vastgestelde voorkeursalternatief (VKA). Vanwege 
wettelijke eisen die hiervoor gelden is gekeken naar alle realistische tracé
alternatieven. Hieronder bevindt zich ook een alternatief dat bewoners zelf hebben 
aangedragen en eerder niet was onderzocht omdat het gedeeltelijke ondergrondse 
aanleg vereist. Deze alternatieven zijn vergeleken op het aantal gevoelige 
bestemmingen, ecologie, landschap, techniek, kosten en tijd. Op basis van de 
resultaten heb ik een afweging gemaakt. Voor de resultaten en de 
achtergrondrapporten verwijs ik naar bijlagen 1 en 2 bij deze brief. 

In het beleidsadvies bij bovengrondse hoogspanningslijnen1 wordt geadviseerd om 
bij nieuwe hoogspanningsverbindingen zoveel als redelijkerwijs mogelijk te 
vermijden dat gevoelige bestemmingen in de magneetveldzone van nieuwe 
hoogspanningsverbindingen komen te liggen. Het voorkomen van gevoelige 
bestemmingen heeft daarmee een prominente plaats naast de milieuaspecten 
natuur en landschap. Zoals hierboven aangegeven leidt het eerdere VKA al tot een 
afname van het aantal gevoelige bestemmingen van 66 in de huidige naar 3 in de 
nieuwe situatie. De alternatieven met gedeeltelijke ondergrondse aanleg leveren 
op dit punt weinig voordeel op. 

Het VKA scoort op het thema ecologie minder goed dan de ondergrondse 
varianten. Het VKA doorkruist enkele weidevogelgebieden waar onder andere 
grutto's voorkomen. De effecten hiervan kunnen echter zo nodig grotendeels 
worden gemitigeerd door het treffen van maatregelen zoals agrarisch 
natuurbeheer en het inrichten van nieuwe weidevogelgebieden. De ondergrondse 
alternatieven scoren ook op het thema landschap beter dan het VKA omdat hier 
over relatief grote lengte zou worden verkabeld. Toch scoort het VKA niet negatief 
op landschappelijke effecten. Dat komt onder andere omdat de bestaande 220 kV 
verbinding en een gedeelte van de 110 kV verbinding worden verwijderd. 

TenneT heeft ook bekeken hoe het VKA en de ondergrondse alternatieven scoren 
op techniek. De ondergrondse varianten scoren op dit thema minder goed dan een 
bovengrondse verbinding vanwege de betrouwbaarheid en kennen een langere 
hersteltijd in het geval van een storing. Dit thema weegt voor mij minder zwaar 
omdat TenneT heeft aangegeven dat 10 km ondergrondse aanleg vanuit technisch 
oogpunt mogelijk en verantwoord is. 

' Minister van VROM (2005) Advies met betrekking tot hoogspanningslijnen. Ministerie van VROM 

SAS/2005183118. Minister van VROM (2008) Verduidelijking van het advies met betrekking tot 

hoogspanningslijnen. Ministerie van VROM DGM\2008105664 
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Ten slotte zijn de kosten van de verschillende alternatieven in kaart gebracht. 

De kosten van een geheel bovengrondse verbinding worden geraamd tussen de 

200 en 300 miljoen euro. De meerkosten van de ondergrondse alternatieven ten 

opzichte van het VKA variëren van 105 tot 135 miljoen euro. Daarbij opgeteld 

komen ook zogenaamde congestiekosten die het gevolg zijn van vertraging in het 

proces bij een keuze voor ondergronds. Deze totale kosten van gedeeltelijke 

ondergrondse aanleg moet worden afgewogen tegen de vraag of de 
maatschappelijke meerwaarde die te behalen is met het oplossen van knelpunten 

door middel van ondergrondse aanleg evident is. Ik weeg daarnaast ook mee of 
deze knelpunten op andere (goedkopere) wijze gemitigeerd of opgelost kunnen 

worden. 

Na beschouwing van alle realistische alternatieven concludeer ik dat de 

meerwaarde van gedeeltelijke ondergrondse aanleg van de 380 kV verbinding in 
Groningen op het onderdeel gevoelige bestemmingen gering is. Op ecologie en 
landschap is de meerwaarde substantiëler. Omdat de effecten van een 

bovengrondse verbinding op ecologie ook op andere wijze gemitigeerd kunnen 

worden, vind ik de forse meerkosten van ondergrondse aanleg niet opwegen 

tegen de maatschappelijke meerwaarde die dit oplevert. Deze conclusie is voor 

mij aanleiding om het in het voorontwerp-inpassingsplan opgenomen 

voorkeursalternatief (VKA) te herbevestigen. Ik koppel daaraan wel een stevig 

pakket aan compenserende maatregelen om de effecten op ecologie zoveel als 

redelijkerwijs mogelijk te mitigeren. 

Ik realiseer me dat het landschap sterk verbonden is met hoe omwonenden hun 
omgeving ervaren. Daarom zet ik in op versterking van de landschappelijke 

structuur in het gebied op een passende wijze zodat een nieuw evenwicht in het 

landschap ontstaat. Deze maatregelen werk ik uit met omwonenden, provincie, 

gemeenten en TenneT en zullen onderdeel uitmaken van het ontwerp

inpassingsplan. Voorwaarde is wel dat hierbij sprake is van een duidelijke 

projectrelatie met de 380 kV verbinding. 

Vervolgstappen 

De volgende stap in de procedure is het ter inzage leggen van het ontwerp

Rijksinpassingsplan met de bijbehorende milieueffectrapportage voor de zomer 

van 2017. Op dat moment kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen. In de 

tussenliggende periode zullen de onderzoeksresultaten van TenneT worden 
betrokken in de milieueffectrapportage. Ook zullen de maatregelenpakketten voor 

ecologie en landschap worden afgerond. 
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Tegelijk met de terinzagelegging van het ontwerp-Rijksinpassingsplan zullen de 

benodigde ontwerp-uitvoeringsbesluiten (vergunningen) ter inzage worden 

gelegd. Nadat de zienswijzen zijn verwerkt, zal een definitief Rijksinpassingsplan 

worden vastgesteld. Dit is voorzien voor eind 2017. 

(w.g.) 

H.G.J. Kamp 

Minister van Economische Zaken 
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JURIDISCH ADVIESBUREAU NOORDHUIS 
 

Dijksterweg 10 

9978 TB Hornhuizen 

telefoon 0595-48 70 00 

fax 0595-48 7004 

e-mail  
01 AUG 2017 

Aan de Minister van Economische Zaken 

ter attentie van het Bureau Energieprojecten 

Inspraakpunt Noord-West 380 kV 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

betreft:  /Minister van EZ 

zienswijze 380 kV-leiding Eemshaven-Vierverlaten 

Hornhuizen, 31 juli 2017 

Excellentie, 

Hierbij wend ik, , juridisch adviseur te Hornhuizen, mij als gemachtigde van 

cliënten,  en , KvK nr 61779105 wonende c.q. 

gevestigd te  aan de , tot u met de navolgende zienswijze 

aangaande het Rijksinpassingsplan Hoogspanningsleiding 380 kV Eemshaven/ Vierverlaten. 

Cliënten menen dat het tracé van de 380 kV-leiding onjuist is gekozen: 

1. aangezien met betrekking tot (de tuin van) het woonhuis  de voorgeschreven 

afstand tot de hoogspanningsleiding in verband met de magneetveldzone voor een 380 kV

leiding niet is gehandhaafd. Er is gebruik gemaakt van verouderd kaartmateriaal waarop de 

woning niet voorkomt, terwijl die woning al voor bekendmaking van het project is gebouwd. 

2. aangezien als gevolg van de te geringe afstand van de bedrijfsgebouwen van het 

melkveehouderijbedrijf tot de geprojecteerde leiding ernstige hinder te verwachten is door 

interferentie vanuit de 380 kV-leiding. Cliënten hebben binnen hun bedrijf een robot

melkmachine geïnstalleerd die werkt met digitale koeherkenning via transponders. Iedere 

melkkoe draagt een transponder. Deze apparatuur is gevoelig voor interferentie. 
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3. aangezien als gevolg van de situering van de weidegrond ten opzichte van de gebouwen, het 

grootste deel van de weidegrond van cliënten van het gedeelte waarop de bedrijfsgebouwen 

met melkstal staan, min of meer wordt afgesplitst door de aanleg van de 380-kV-leiding, de 

weidegrond komt voortaan aan de overzijde van de leiding te liggen. Het robot-melksysteem 

brengt mee dat de koeien die zich laten melken z.ich individueel en onbegeleid vanuit de weide 

naar de melkstal begeven en terug. Door grazen onder de leiding en/of het passeren van het 

magneetveld raken de koeien gedesoriënteerd ern door de interferentie ondervindt de 

apparatuur schadelijke invloeden, waardoor het zich regelmatig eigener beweging laten melken 

van iedere individuele koe wordt gehinderd, evenals de controle daarop via het electronische 

meldingssysteem, waardoor bovendien het opsporen van een koe die niet tijdig naar de 

melkstal komt, sterk wordt bemoeilijkt. Het percentage drachtige koeien na de eerste 

inseminatie zal ook afnemen. Kortom, de bedrijfsvoering wordt in zeer sterke mate gehinderd 

door (de werking van) de geprojecteerde hoogspanningsleiding, hetgeen zijn uitwerking op de 

bedrijfsresultaten niet zal missen. 

4. aangezien onvoldoende is rekening gehouden met het bouwblok dat aan het bedrij f van 

cliënten is toegekend in het geldende bestemmingsplan, welk bouwblok voor een groot deel 

binnen de onbebouwbare zone van de leiding komt te liggen. Het Rijksinpassingsplan voorziet 

ten onrechte niet in een vervangend bouwblok, zulks terwijl inpassing betekent dat met alle 

belangen rekening wordt gehouden. 

5. aangezien de minimale hoogte van de stroomdraden van de leiding te laag is en onveilige 

situaties veroorzaakt. Te denken valt aan ongevallen als die te Meeden en die te Waalwijk, 

waarbij aanraking van een stroomvoerende draad van de leiding door(zowel agrarisch als voor 

bouw bestemd) werkmaterieel tijdens reguliere werkzaamheden ernstig persoonlijk letsel 

veroorzaakte. 

6. Aangezien de wetgeving niet in een uitkoopregeling voor bedrijven voorziet, terwijl voortzetting 

nagenoeg onmogelijk wordt. 

CONCLUSIE: 

Namens cliënten, de heer   en , verzoek ik u het 

Rijksinpassingsplan zodanig aan te passen dat rekening wordt gehouden met de belangen van 

cliënten, zoals die in bovenstaande zienswijzen zijn geduid. 

Hoogachtend, 
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Verzonden: Dinsdag 1 augustus 2017 21:48 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Noord-West 380 kV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
Ja, zoals de volgende punten; 
- Bij de overweging van de overwogen ondergrond se tracés is een maximale lengte van 10 
km kabel gehanteerd als uitgangspunt. Dit uitgangspunt is gebaseerd op het advies van 
TenneT aan het Ministerie van Economische Zaken. Echter worden door leveranciers van 
ondergrondse leidingen afstanden tot 100 km als technisch haalbaar geacht. 

- Er wordt gesteld dat Wintrack-masten zo zijn ontworpen dat de impact op het landschap 
kleiner dan bij conventionele vakwerkmasten; er wordt in de documenten niet aangetoond 
waarop gebaseerd is dat de Wintrack masten een lagere visuele impact hebben in het 
landschap dan vakwerkmasten of andere alternatieven met een soortgelijke ophanging van 
lijnen. Daarbij, de precieze uitvoering van de Wintrack-masten is op dit moment nog niet 
bekend en kan daarom niet beoordeeld worden. 

- Distributiestatistieken van stroom die de noodzaak van het tracé aantonen, gaan uit van 
het uitzonderlijke geval dat alle stroom één richting opgaat, dus dat de volledige import en 
productie nodig is voor de leveringszekerheid in het Nederlandse net. Tevens zijn er 
ontwikkelingen gaande met betrekking tot de productiecapaciteiten in de Eemshaven door 
de veranderende energiemarkt. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Ja, zoals de volgende punten; 
- Zorgvuldige overwegingen aangaande technische ontwikkelingen, zoals 2nd generation Gas 
Insulated transmission Lines (GIL) met een kleiner ruimtebeslag, een kleiner magnetisch 
veld, minder transportverliezen etc., of zoals gelijkstroomdistributie, missen in het 
onderzoek. 

- De verwachte meerkosten voor een ondergronds track worden gesteld op circa 130 tot 135 
miljoen euro (bouwkosten). Op basis van welke (onafhankelijke) ramingen zijn deze 
meerkosten zijn berekend, is onbekend of niet nader onderzocht. De kosten voor het 
aanleggen van ondergrondse kabels zijn niet aangepast aan het landelijke gebied met 
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kleigronden in Groningen, ofwel niet onderbouwd door een onafhankelijke partij. 

- Naar verwachting zal binnen 10 jaar de verbinding Noord-West 380 kV EOS -WL gebruikt 
gaan worden voor 4 circuits van 380 kV. Daarom worden de funderingen en masten van de 
verbinding Noord-West 380 kV EOS - WL reeds nu zodanig uitgevoerd dat het toekomstig 
gebruik voor 4 circuits 380 kV mogelijk is. Dat houdt in dat de masten en de fundering 
meteen hierop worden voorbereid, zodat er op termijn meer geleiders in de masten kunnen 
worden gehangen. Niet in alle documentatie is terug te voeren dat de volledige 
vergunningsprocedure is uitgevoerd voor een 4 circuits tracé. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ja, als huiseigenaar te Klein Wetsinge worden wij voor de rest van ons leven geconfronteerd 
met te vermijden bovengrondse hoogspanningslijn direct voor ons huis en in het prachtige 
cultuurhistorische landschap in Noord-Groningen. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ja. Er wordt in de onderzoeken een suggestie gewekt dat een tracé met Wintrack-masten 
voor Tennet de enige uitkomst van de onderzoeken heeft kunnen zijn. Deze suggestie wordt 
versterkt door de incorrecte weergave van toekomstige situaties in visualisaties in de 
rapporten (zoals incorrecte hoogteverhoudingen bij Wintrack-masten), en het punt dat er 
geen visualisatie zijn van situaties met ondergronds aangelegde kabels. 

Reactie 
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Verzonden: Woensdag 2 augustus 2017 12: 30 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Noord-West 380 kV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat: A Harkemaweg 
Huisnummer: 70 

Postcode: 9831 TA 
Woonplaats: ADUARD 
Telefoonnummer: 0594-721013 

E-mailadres: info@collectiefgroningenwest.nl 
Als: Organisatie 
Organisatie: Collectief Groningen West 
Mede namens: , voorzitter 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
Ja 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Ja 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ja. Het belang van natuur en landschap wordt geschaad en niet afdoende gecompenseerd. 
In bijgevoegde zienswijze vindt u een toelichting hierop. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Zie onze zienswijze. Deze is ondertekend door de . Hij is zowel voorzitter 
van de Vereniging duurzame landbouw Stad en Ommeland als van Collectief Groningen 
West. 

Reactie 
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roningen West 

Bureau Energieprojecten, lnspraakpunt Noord-West 380 kV 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Betreft: Zienswijze Ontwerpbesluiten voor de aanleg van de 380 kV hoogspanningsverbinding 

Eemshaven Oudeschip Vierverlaten 

Aduard, 27 juli 2017 

Geachte heer, mevrouw, 

Als Collectief Groningen West hebben wij kennisgenomen van de ontwerpbesluiten. Door middel van 

deze brief dient het Collectief haar zienswijze in. 

Gebied en organisatie 

Collectief Groningen West is de organisatie die zich sinds 2016 inzet voor de natuur- en 

landschapswaarden in het landelijk gebied van West Groningen. Het werkgebied betreft de 

gemeenten Leek, Marum, Grootegast, Zuidhorn, Winsum, Bedum, Groningen en Haren. De 

organisatie komt voort uit de agrarische natuurverenigingen Boer & Natuur ZWK, De Eendracht en 

Vereniging duurzame landbouw Stad en Ommeland. Met name Stad en Ommeland is in voorgaande 

jaren direct betrokken geweest bij het voorbereidingsproces van genoemde 

hoogspanningsverbinding. Voorliggende zienswijze wordt mede namens Stad en Ommeland gedaan. 

Context 

Nederland kent een Europese verantwoordelijkheid voor het behoud van weidevogels. In het 

bijzonder voor de Grutto waarvan ca. 85% van de wereldpopulatie broedt in Nederland. Om de 

achteruitgang van deze soort te stoppen kent de provincie Groningen al decennia lang 

weidevogelbeleid. Dit beleid richt zich op de gebieden met de hoogste dichtheden en potenties. Juist 

deze gebieden zijn gelegen in dat deel van de provincie dat door de 380 kV hoogspanningsverbinding 

wordt doorkruist. Met het beleid "Meer doen in Minder Gebieden" heeft provincie Groningen haar 

beleidsdoelstelling gesteld op minimaal 2000 broedparen Grutto in Groningen. Realisatie daarvan 

vindt plaats door het vormen van robuuste gebieden met mozaïekbeheer in zowel agrarische als 

natuurgebieden. Zowel leefgebieden open weide als NNN natuur- en beheergebieden zijn in het 

kader van dit beleid compensatieplichtig. Op 6 april 2017 hebben 12 organisaties die direct 

betrokken zijn bij het weidevogelbeheer in Groningen het "Weidevogelmanifest Groningen" 

ondertekend dat deze doelstelling nogmaals onderstreept. Op dit moment werken de 12 partijen een 

actieplan uit. In goede samenwerking nemen Collectief Groningen West, Collectief Midden 

Groningen en de terreinbeherende organisaties Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en 

Staatsbosbeheer daarin een voortrekkersrol. 
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Voorkeursalternatief 

Collectief Groningen West pleit voor ondergrondse aanleg. Het voorkeursalternatief betreft 

daarentegen een bovengrondse verbinding die bovendien minimaal aansluit bij bestaande 

infrastructuur en op veel plaatsen substantieel afwijkt van het oorspronkelijke tracé. Er wordt 

gekozen voor het ruimschoots ontwijken van bebouwing en infrastructuur. Daarbij wordt 

tegelijkertijd gekozen voorde-grootst mogelijke aantasting van het open landschap. Het open 

landschap van Groningen is één van de meest bijzondere en unieke kenmerken van deze provincie. 

Het verlies van grootschalig open weidelandschap is bovendien voor de weidevogels desastreus. Er 

zijn tal van alternatieven die veel minder negatieve impact hebben op de open weidevogelgebieden. 

Bovendien zijn er tegenwoordig tal van technische mogelijkheden om daarbij bewoningskernen en 

infrastructuur te passeren, bijvoorbeeld ondergronds. Zowel voor de NNN natuur- en 

beheergebieden als voor het leefgebied open weide kiest u voor veruit het meest ongunstige 

alternatief. Hieraan liggen voornamelijk economische drijfveren ten grondslag. Met deze 

handelswijze is Collectief Groningen West het oneens. Dit staat haaks op onze (internationale) 

verantwoordelijkheid en past niet bij het vigerende beleid. 

Saldering 

Aangegeven wordt dat positieve effecten zijn te verwachten van het verwijderen van de oude 

hoogspanningstracés. U stelt dat daardoor op termijn gebieden beschikbaar komen die weer geschikt 

zijn voor weidevogelpopulaties. Collectief Groningen West zet hier grote vraagtekens bij. 

Kritische weidevogels, de Grutto in het bijzonder, kennen een sterke plaatstrouw. Dit fenomeen 

wordt door vele onafhankelijke onderzoeken onderschreven. Het is zeer onwaarschijnlijk dat 

kolonisatie zal optreden van gebieden die de afgelopen decennia verstoord zijn geweest door 

hoogspanningsmasten. Vanuit de optiek van het weidevogelbeheer mag wat Collectief Groningen 

West betreft niet worden uitgegaan van saldering. Oit heeft tot gevolg dat de compensatie van 

schadelijke effecten navenant hoger dient te zijn. 

Tijdelijke schade 

Voor de aanleg van het tracé zullen bouwwegen, installaties en dergelijke in het landschap 

verschijnen. Bovendien is sprake van veel extra verkeersbewegingen van mensen en materieel. Het 

gehele bouwproces zal meerdere jaren in beslag nemen. De natuur- en landschapsschade die 

hierdoor wordt veroorzaakt noemt u "tijdelijke schade". De praktijk wijst uit dat weidevogelgebieden 

die gedurende meerdere jaren intensief worden verstoord leeglopen. Na leegloop van gebieden 

treedt na het opheffen van de verstoringsbron over het algemeen geen herkolonisatie op door 

kritische weidevogels. Dit laatste ook vanwege de genoemde plaatstrouw. 

Proces en compensatie vooraf 

TenneT wenst in 2019 te starten met de realisatie. Compensatie van schade aan 

weidevogel populaties dient vooraf plaats te vinden. Dit is niet alleen het standpunt van Collectief 

Groningen West maar wordt bovendien onderschreven door onderzoekers. Met andere woorden, er 

moet voldoende nieuw weidevogelbiotoop worden gecreëerd van een zodanige kwaliteit dat de 

compenserende locaties het populatieverlies door de aanleg van de 380 kV leiding minimaal kunnen 

compenseren. 

In 2014 zijn de gebiedspartijen door TenneT en de provincie Groningen actief betrokken bij de 

plannen. Het Groninger Landschap en Vereniging voor duurzame landbouw Stad en Ommeland 

hebben toen op verzoek van de provincie Groningen en in samenspraak met TenneT aangegeven hoe 

compensatie op hoofdlijn zou kunnen en moeten plaatsvinden. In welke gebieden, op welke 
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oppervlakte, op welke termijn en tegen welke verwachte kosten. De notitie waarin dit, namens alle 

betrokken partijen, is omschreven vindt u als bijlage bij deze brief. 

Er is in 2014 door TenneT, EZ en provincie Groningen toegezegd dat de uitwerking van de plannen 

voor het tracé inclusief eventuele compensatie in de vorm van een intensief gebiedsproces zou 
plaatsvinden. Op die wijze wordt aan de voorwaarde van passende informatievoorziening en 
voldoende mogelijkheid van inbreng door de gebiedspartijen voldaan. Desalniettemin werd het 

jarenlang stil. Stad en Ommeland en Collectief Groningen West staan op het standpunt dat zij door 
EZ, provincie Groningen en TenneT volstrekt onvoldoende zijn betrokken bij het proces. Voor wat 

betreft de financiële mogelijkheden voor weidevogelcompensatie is zij voor een voldongen feit 
geplaatst. Door de jaren van stilte en de korte termijn waarop de bouw nu een aanvang moet nemen 

is het in onze optiek niet meer mogelijk om tijdig compensatiemaatregelen te nemen van voldoende 

omvang en kwaliteit op de meest kansrijke plekken. Collectief Groningen West zal blijven vasthouden 

aan voldoende compensatie vooraf. 

Hoogte van de compensatie 
Compensatie moet tijdig worden gerealiseerd, duurzaam zijn en gericht worden ingezet op die 
plekken waar een hoog rendement (lees vestiging en reproductie van weidevogels) mag worden 

verwacht. Collectief Groningen West acht de ca.€ 5.000.000,- die nu in het vooruitzicht wordt 
gesteld volstrekt onvoldoende. Bovendien kunnen de termijnen van een groot deel van de 
maatregelen (deels 12 jarige pakketten) niet duurzaam worden genoemd. Bijlage 1 illustreert welke 

aanpak de gebiedspartijen in 2014 hebben voorgesteld. Zoals vermeld is deze input in de verdere 
onderhandelingen tussen Rijk en provincie, buiten ons om, grotendeels onbenut gebleven. 
Een compensatie in de ordegrootte van€ 11.000.000,- kan nog steeds het verlies van open 

weidelandschap niet volledig compenseren. Wel denkt Collectief Groningen West samen met alle 

betrokken partijen voldoende commitment in het gebied te hebben om op basis van het voorstel uit 
2014 passende compensatie te kunnen realiseren. 

Wij vragen u om een herbezinning op het gekozen bovengrondse tracé. Indien u volhardt in dit tracé 

zal de wijze van compensatie van natuur- en landschapswaarden, anders dan nu het geval is, 

voldoende en effectief moeten worden ingericht. Daarvoor moet in het geval van de weidevogels 
bovendien voldoende tijd wc;m:fen geboden voor compensatie vooraf. 

Hoogachtend,

Collectief Groningen West 

Albert Harkemaweg 70 
9831 TA Aduard 

info@collectiefgron 1 ngenwest.nl 
0594-721013 

Bijlagen: 1 
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BIJLAGE 1; 

Compensatie weidevogelkerngebied a.g.v. 380 kV·leid.ing Eemshaven·Vierverlaten 
<Tennet) 

Uitgangspunten 

Een breed gedragen plan door alle gebiedspartners: te weten Het Groninger 
Landschap, ANV Wierde & Dijk, VDL Stad en Ommeland en provincie Groningen 
Duurzame compensatie wat betreft inrichting en beheer voor aantasting van 
actuele en potentiele weidevogelwaarden op totaal 52 ha weidevogelkerngebied 
binnen de ERS en 690 ha weidevogelkerngebied buiten de ERS. 
Compensatie door versterking van bestaande provinciale weidevogelkerngebieden 
door middel van uitbreiding ERS-weidevogelreservaat (in beheer bij TBO en/of 
middels particulier natuurbeheer) en twee weidevogelboerderijen (buiten de 
ERS). 
Compensatie voorafgaand aan en tijdig voor realisatie van de 380 kV leiding. 
Compensatie ter versterking van bij voorkeur van (de top) 3 
weidevogelkerngebieden. 
Compensatie van � deel van totaal verstoord oppervlak(= 190 ha) met als 
vuistregel: 
Compensatie ERS conform 'Spelregels ERS'(= 69 ha*) en restoppervlakte Ü21 
ha) tbv agrarisch weidevogelbeheer op 2 weidevogelboerderijen. 
Compensatie van in Natuurbeheerplan Groningen begrensde 
weidevogelkerngebieden conform beleid Provinciaal Omgevingsplan en de nota 
'Meer doen in minder gebieden'. 

* verstcord oppervlak EHS van totaal 52 ha (zie In/lage) met een toeslag van 1/3 in oppervlak in verband met de 

ontwikkPlingsduu1· van hl't natuu1-doeitypl' 'Vochtig weidevogPlgrasland' van 5 25 jaar. 
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Ranking mogelijke compensatiegebieden Tennet 
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& beide ingericht en in de omgeving weinig percelen van duidelijk 

toegevoegde waarde c.q. draagvlak 

Legenda + 1 

0 0 

-1 

Het is belangrijk dat compensatie plaatsvindt op locaties met veel potentie voor de 

weidevogels. Om dit min of meer te objectiveren hebben gebiedspartners een ranking 

gemaakt die hieronder staat weergegeven. 

De ecologische potentie is leidend. Draagvlak c.q. mogelijkheden op de grondmarkt zijn 

bijzonder afuankelijk van de financiële middelen. In een aantal gevallen zijn bij de 
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terreinbeheerders en de agrarische natuurverenigingen concrete en kansrijke situaties 
bekend. 

Om snel te kunnen handelen (compensatie voor realisatie) is aankoop op basis van 
volledige schadeloosstelling noodzakelijk. 

Op basis van een gesprek met deskundige  gaan wij uit van de volgende 
criteria: 

De huidige grondwaarde voor aankoop bedraagt€ 45.000, ·/ha 
Gemiddeld zullen redelijke bedrijfsgebouwen een waarde vertegenwoordigen van 
ca. € 300.000 (woning buiten de berekening houden). Dit betreft een inschatting 
met betrekking tot de twee te realiseren agrarische weidevogelbedrijven. 
Voor aankoop van een bedrijf in de Medenertilsterpolder wordt uitgegaan van een 
totale waarde van de bedrijfsgebouwen inclusief woning van€ 600.000 en een 
restwaarde van€ 400.000. 
Bij agrarisch weidevogelbeheer op een volledig melkveebedrijf bedraagt de 
restwaarde van grond 20% (€ 9.000) en van bedrijfsgebouwen ca. 33% 
Voor verplaatsing van een bedrijf mag, voor volledige schadeloosstelling, worden 
gerekend met€ 300.000 aan bijkomende kosten ( o.a. financieringskosten, 
verplaatsingskosten, overdrachtsbelasting). Dit is van situatie tot situatie sterk 
verschillend. In dit geval is een aanname gedaan op basis van expert judgement 
Voor noodzakelijke inrichting wordt uitgegaan van€ 4.000 per ha. 
De contante waarde van duurzaam beheer (30 jaar natuurdoeltype Vochtig 
Weidevogelgrasland (N3.13), prijspeil SNL 2014: € 445/ha/jaar) bedraagt bij 4,0% 
rente en 2,5% inflatie, € 10.481 / ha 

Kostenoverzicht aankoop tbv compensatie EHS en omvormen van 2 reguliere 
melkveebedrijven tot weidevogeJboerderij. 

Compensatie EHS 

Hierbij wordt uitgegaan van de aankoop van een agrarisch rundveebedrijf obv volledige 
schadeloostelling tbv bedrijfsverplaatsing. Aangekochte hectares worden na verwerving 
opgenomen binnen EHS reservaatgebied. Conform de 'Spelregels EHS' wordt uitgegaan 
van het kapitaliseren van de kosten voor ontwikkelingsbeheer van het natuurdoeltype 
'Vochtig weidevogelgrasland <Nl3.0l)  gedurende 10 jaar. Bij inrichting van het gebied 
wordt het waterbeheer aangepast en geoptimaliseerd tbv de weidevogels. 

De Medenertilsterpolder wordt hierbij als kansrijk en prioritair compensatiegebied 
gezien. Uitbreiding aan de noordkant van het bestaande reservaatgebied van Het 
Groninger Landschap verbeterd de leefomstandigheden en overlevingskansen van 
weidevogels in dit weidevogelkerngebied. Met uitbreiding en toevoeging aan het 
reservaatgebied ontstaat een ca. 90 ha groot en aaneengesloten kerngebied met 
omliggend en ondersteunend agrarisch weidevogelbeheer. 
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Begroting 

Kosten aankoop grond (69 ha) 
Afwaardering gebouwen 
Schadeloosstelling 
Inrichting 
Kosten ontwikkelingsbeheer (10 jr) 

Twee weidevogelboerderijen 

€ 3.105.000 
€ 200.000 
€ 300.000 
€ 276.000 
€ 307.500 + 

€ 4.188.500 

Hierbij wordt uitgegaan van de omvorming van twee gangbare melkveebedrijven tot 
specifieke weidevogelboerderijen. De Winsumermeeden en de Zuiderpolder zijn hierbij 
prioritaire gebieden. Het beheer op de weidevogelboerderijen is primair gericht op 

weidevogels en secundair op agrarische productie. Ook hier is de inrichting gericht op 
optimalisering van de terreinomstandigheden en het waterbeheer. Het beheer dient 
optimaal te zijn voor de Grutto en moet duurzaam zijn. Het beheer conform de reguliere 
beheersubsidie ''Vochtig Weidevogelgrasland" is daarom gekapitaliseerd voor 30 jaar. 
Uitgangspunt is een bindende kwalitatieve verplichting voor optimaal weidevogelbeheer 
gedurende 30 jaar. De kosten voor functieverandering, inrichting en beheer worden 
ineens gekapitaliseerd en door TenneT afgekocht. 

Begroting 

Omvorming, afwaardering grond (80%, 121 ha) 
Afwaardering gebouwen 
Schadeloosstelling/plankosten 
Inrichting 
Contante waarde duurzaam beheer (30 jr) 

TOTAAL 

€ 4.356.000 
€ 400.000 
€ 50.000 
€ 484.000 
€ 1.268.201 + 

€ 6.558.201 

€ 10.746.701 

Door middel van duurzame borging van een drietal toplocaties voor weidevogels kunnen 
de betrokken gebiedspartners enige compensatie realiseren van het verlies aan de 
actuele en potentiele weidevogelwaarden in bet invloedsgebied (200m aan weerszijde 
van het tracé) van de 380 kV leiding. 

Mocht genoemde compensatie in de Medenertilsterpolder, de Winsumermeeden en de 
Zuiderpolder geen doorgang vinden dan wordt het compensatiebudget ingezet voor 
compensatie elders ter versterking van één of meer van de in de tabel genoemde andere 
compensatiegebieden. 

2 november 2014 
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Verzonden: Woensdag 2 augustus 2017 13: 54 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Noord-West 380 kV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer: 
E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de aardbevingen en de gevolgen daarvan voor 
de (geestelijke) gezondheid van de burgers die hiermee te maken hebben (gekregen), 
moeten ook de gevolgen van deze stroomsnelweg meegenomen worden in de beoordeling 
van de haalbaarheid en wenselijkheid van het nieuwe netwerk in Groningen. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Onze woning heeft een schitterend vrij uitzicht naar het noorden. Het begin van het 
Hageland levert spectaculaire beelden op wanneer je bij ons in huis bent, of in de tuin. Een 
belangrijke reden om in 2008 ons huis te kopen. Het huidige netwerk loopt ten zuiden van 
ons huis, tussen ons huis en het dorp Bedum, waarbij wij vanuit huis en tuin nauwelijks 
zicht hebben op dat netwerk. Straks wel. Wij vrezen een flinke waardedaling (zeker meer 
dan 2%) van ons huis met het verplaatsen en vergrootten van het netwerk, met name de 
enorme kabels die de horizon gaan doorklieven en daarmee ons uitzicht verpesten. De 
meerwaarde (in beleving en waarde) zal dan een negatief effect hebben op het leefgenot en 
de waarde van onze woning. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
In Groningen zijn we al onevenredig getroffen door beslissingen van de overheid, de 
aardbevingen, windmolens, achterstelling van gebieden en werkgelegenheid etc., de 
Groningers worden hard getroffen. Ons landschap en de leefomgeving (van mens en dier) 
wordt nu nogmaals verder aangetast en, zo voelt dat, verpest. Allemaal voor de rest van 
Nederland. Dit gevoel wordt versterkt door de aflaat die we krijgen, een kleine vergoeding 
van zo'n 20 miljoen om dorpen en gebieden wat op te leuken, daar waar deze zwaar worden 
aangetast door het nieuwe netwerk. Bekabeling onder de grond, of andere oplossingen die 
meer toekomstbestendig zouden zijn en beter voor mens, dier en milieu worden genegeerd 
en/of niet onderzocht. Prijs moet hier geen rol bij spelen, de baten van gezonde mensen, 
met een baan en zo min mogelijk stress in een omgeving die goed is voor mens, dier en 
aarde levert veel meer op dan de besparing door deze relatief goedkope oplossing. Het zou 
de overheid en Tennet sieren wanneer daar beter naar wordt gekeken, maar liefst nog, 
wanneer daar naar gehandeld wordt. 

Reactie 
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Korenaar 

Datum: 

Betreft: 

Ons kenmerk: 

31 juli 2017 

 Bezwaar· 

30250892/BOl/eno 

Edelachtbare heer, vrouwe, 

Korenaar Advies 

Peerdewask 6 

9 951 JV Winsum {Gn) 

T 0595 4411 19 

F 0595 44 11 2 1  

E info@korenaar.com 

1 www.korenaar.com 

AANTEKENEN MET BERICHT VAN 
ONTVANGST 
Bureau Energieprojecten 

Inspraakpunt Noord West 380kV 

Postbus 248 

2250 AE VOORSCHOTEN 

02 AUG 2017 

Op 22 juni jongstleden hebben de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en 

Milieu het ontwerp inpassingsplan voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding op het 

traject Eemshaven Vierverlaten gepubliceerd. Van vrijdag 23 juni tot en met 3 augustus ligt 

het ontwerp besluit ter inzage. 

Namens mijn cliënte de heer , eigenaar van het melk- en pluimveeveebedrijf 

plaatselijk bekend te  richt ik mij tot u met de navolgende 

zienswijze. 

Cliënt kan zich niet verenigen met het met het ontwerp tracé van de 380 kV hoogspannings

verbinding ter plaatse van het object Weersterweg 14 te Stedum. In deze zienswijze zet ik de 

bezwaren nader uiteen. 

Amovering bestaande 280 kV verbinding 

In de huidige situatie is er sprake van een bestaande 220 kV verbinding die boven de 

bedrijfsgebouwen van de heer De Vries zijn gesitueerd. Deze bestaande lijn wordt geamoveerd 

als gevolg van de aanleg van de nieuwe 380 kV verbinding. In paragraaf 2.4.6 staat echter 

vermeld dat: 

Op het moment dat de 380 kV-verbinding op vier circuits van 380 kV bedreven gaat worden, wordt deze 

110 kV-verbinding verkabeld. De bestaande 220 kV- en 110 kV- verbindingen zijn daardoor overbodig 

geworden en komen dus te vervallen. 

Uit deze woorden kan worden opgemaakt dat de bestaande verbinding pas wordt afgebroken 

als de nieuwe verbinding op alle vier circuits is verkabeld. Dit is in tegenstelling tot hetgeen de 

vertegenwoordigers van TenneT aan cliënt mededelen. Cliënt wil graag vooraf de garantie 

hebben dat indien de verbinding wordt aangelegd zodra de eerste 2 circuits in de nieuwe 380 

kV zijn verkabeld de oude lijn direkt wordt geamoveerd. 

Uitkopen woning 

Op basis van de informatie die door de medewerkers van TenneT aan cliënt is medegedeeld 

komt hij niet in aanmerking voor uitkoop van de bestaande woning omdat de woning met tuin 

op een te grote afstand van de nieuwe 380 kV verbinding komt te liggen (meer dan 85 meter). 
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Deze situatie is onjuist en gebaseerd op verouderd kaartmateriaal. De tuin behorende bij de 

woning plaatselijk bekend    valt binnen de 85 meter die als zonering 

voor een mogelijke aankoop van de woning geldt. Daarnaast zijn er in de directe omgeving 

door TenneT andere woningen aangekocht (waaronder de woning plaatselijk bekend  

) die verder van het nieuwe tracé zijn gelegen dan de woning van cliënt. 

Situering tracé versus wierde De Weer 

Op basis van het thans voorliggende inpassingsplan wordt gekozen voor een tracé wat wordt 

aangelegd in de directe nabijheid van de historische wierde De Weer. De historische waarde 

van de wierde is onbetwist gelet op de studies zijn verricht naar de mogelijkheid om ter 

plaatste te opteren voor een ondergrondse variant. Naast de historische - en landschappelijke 

waarde van de wierde het wordt de samenhang tussen de wierde, het historische verkave

lingspatroon en de karakteristieke bebouwing waaronder de Occo Reintiesheerd en de 

boerderij van cliënt in ernstige mate verstoord. 

De conclusie onder 6.6.5 dat er geen sprake is van fysieke aantasting van lokale elementen 

zoals monumenten klopt niet. De wierde De Weer is een Rijksmonument zoals bedoeld in de 

Monumentenwet 1988 (waaronder de percelen Stedum, E 273, 280 en 282. 

In het Landschapsplan op hoofdlijnen wat in opdracht voor TenneT TSO is uitgebracht is onder 

4.8.3 een citaat opgenomen uit het Dagblad van het Noorden waarbij de ruimtelijke kwaliteit 

van de wierde wordt betwist. Een dergelijk citaat is de lezer bewust op het verkeerde been 

zetten. De wierde De Weer is een gaaf voorbeeld van een historische wierde met 

boerenbebouwing en landschapselementen zoals een appelgaard, de paardekamp, 

kronkelende wegen voorzien van een hoog opgaande beplanting en veel reliëf verschil. 

Volgens wikipedia is de wierde aan het einde van de jaren 90 van de vorige eeuw uitgebreid 

onderzocht en gerestaureerd. Er wordt derhalve onjuist beeld geschetst door een voorstelling 

te maken van een beschadigd landschapselement waarvan middels het plaatsen van een 

hekwerk en beplantingsrij de ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt. 

Cliënt is van mening dat de bestaande historische - en landschappelijke waarde rond de 

wierde De Weer onherstelbaar worden beschadigd en stelt zich op het standpunt dat ter 

plaatse de 380 kV verbinding of ondergronds dient te worden aangelegd dan wel dat er 

geopteerd moet worden voor een tracé meer evenwijdig aan de bestaande spoorlijn verbinding 

Groningen Delfzijl zodat de wierde onaangetast wordt gelaten. 

Namens de heer  verzoek ik u de bovengenoemde zienswijze bij de vaststelling te 

betrekken en verzoek ik met klem ter plaatse van de wierde De Weer de 380 kV verbinding 

ondergronds aan te leggen dan wel het tracé te verleggen buiten de invloedssfeer van de 

wierde. 

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, 

Namens Korenaar Advies v.o.f., 

met vriendelijke groet, 
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Verzonden: Woensdag 2 augustus 2017 15:27 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Noord-West 380 kV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat: Postbus 
Huisnummer: 1036 

Postcode: 8001 BA 
Woonplaats: ZWOLLE 
Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: Benthem Gratama advocaten 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
zie bijgaande zienswijze 

Reactie 
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Huize Eekhout 

," .,, 

Benthem Gratama 

AANGETEKEND EN PER GEWONE POST 

Bureau Energieprojecten 

lnspraakpunt Noord-West 380 kV 

Postbus 248 

2250 AE VOORSCHOTEN 

Datum: 

Onze ref.: 

2 augustus 2017 

/TenneT * 170101 

ar'v "1( é L 'r 

Uw ref.: 

Behandelaar: 

380 kV-hoogspanningsverbinding Noord-West Nederland 
 , advocaat 

Direct tel. nr.: (038) 428 00 72 (secr.) 

Direct fax nr.: (038) 428 00 80 

E-mailadres:  

Betreft: zienswijzen tegen de aanleg 380 kV-hoogspanningsverbinding Noord-West Nederland 

Geachte heer, mevrouw, 

Als advocaat en gemachtigde van de heer , woonachtig aan de  , 

 , Groningen (nader te noemen: cliënt) dien ik hierbij zienswijzen in tegen het ontwerp

inpassingsplan, de ontwerpbesluiten en het MER van de ministers van Economische Zaken en 

Infrastructuur en Milieu welke ten grondslag liggen aan het voornemen tot de aanleg van de 380 kV

hoogspannningsverbinding van station Eemshaven Oudeschip naar station Vierverlaten (nader te 

noemen: de hoogspanningsverbinding of de verbinding). Blijkens de kennisgeving in de Staatscourant 

liggen de voornoemde documenten ter inzage van 23 juni 2017 tot en met 3 augustus 2017, zodat 

deze zienswijzen tijdig zijn ingediend. Een afschrift van de kennisgeving voeg ik toe als bijlage 1. 

Feitelijke situatie 

Het initiatief tot aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding is ingegeven door TenneT, de 

beheerder van het landelijke hoogspanningsnet in Nederland. De hoogspanningsverbinding is kort 

gezegd, zo wordt gesteld, vereist om de afvoer van elektriciteit te kunnen bolwerken. Ten behoeve 

van de aanleg van de hoogspanningsverbinding hebben de ministers van Economische Zaken en van 

Infrastructuur en Milieu een ontwerp-inpassingsplan vastgesteld, zijn er meerdere ontwerpbesluiten 

genomen en is er een milieueffectrapport opgesteld. 

Cliënt exploiteert een akkerbouwbedrijf in de provincie Groningen. Hij krijgt te maken met de 

voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten. Een 
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gedeelte van de hoogspanningsverbinding komt te liggen op dan wel over de landbouwgronden van 

cliënt. De aanleg heeft daarmee gevolgen voor zijn bedrijfsvoering. Bij brief van 29 maart 2017 zijn 

de bezwaren van cliënt tegen de hoogspanningsverbinding reeds aan de minister van Economische 

Zaken kenbaar gemaakt. Ook is met deze brief het voorstel gedaan de verbinding ondergronds aan te 

leggen. Een afschrift van de brief voeg ik toe als bijlage 2. Ondanks deze brief, waar cliënt overigens 

geen reactie op heeft ontvangen en waarop ook niet is gereageerd met betrekking tot het voorstel 

de verbinding ondergronds aan te leggen, is er geen althans onvoldoende rekening gehouden met de 

belangen van cliënt en zag hij zich genoodzaakt onderhavige zienswijzen in te dienen. 

Juridisch kader 

Ter inzage liggen het ontwerp-rijksinpassingsplan, de ontwerpbesluiten, het MER en onderliggende 

stukken. Voor cliënt ligt de nadruk in onderhavige zienswijzen op het ontwerp-inpassingsplan, welke 

het tracé voor de hoogspanningsverbinding aanwijst en deze aanleg mogelijk maakt, en het MER. 

Voor zover zijn bezwaren de ontwerpbesluiten en onderliggende stukken raakt, hebben deze ook 

hierop betrekking. 

Een ontwerp-inpassingsplan moet - kort gezegd - zijn ingegeven door nationale belangen en moet 

ten goede komen aan de goede ruimtelijke ordening in een gebied. De vereisten genoemd in de Wet 

ruimtelijke ordening zijn leidend. Het MER wordt op grond van de Wet milieubeheer opgesteld in het 

geval het een project betreft met - aanzienlijke - milieueffecten. Bij de uiteindelijke besluitvorming 

rond het inpassingsplan moeten de resultaten uit het MER in beschouwing worden genomen, 

conform artikel 7.35 van de Wet milieubeheer. 

Zienswijzen 

Kort gezegd kan cliënt zich niet vinden in het realiseren van de hoogspanningsverbinding. De 

verbinding brengt hinder voor de uitoefening van het akkerbouwbedrijf met zich mee, zorgt voor 

risico's in de voedselveiligheid en het realiseren van de verbinding dient niet het vereiste nationaal 

belang. Cliënt pleit dan ook allereerst voor het afzien van het creëren van de 

hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten. Ten tweede pleit cliënt - zoals reeds 

door hem voorgesteld - voor het creëren van een ondergrondse, in plaats van een bovengrondse, 

verbinding. In ieder geval op over het gedeelte van het tracé waar zijn gronden zijn gelegen. Mocht 

voorgaande niet tot de mogelijkheden behoren, dan verzoekt cliënt de masten in ieder geval te 

verplaatsen. Cliënt licht voorgaand standpunt graag toe en voert de hiernavolgende argumenten aan. 

Hinder uitoefening bedrijfsvoering 

De gevolgen die de hoogspanningsverbinding met zich meebrengt zijn voor cliënt als akkerbouwer 

groot. Fundamenteel voor het uitoefenen van een kwalitatief goed akkerbouwbedrijf is het uitvoeren 

van (landbouwkundige) werkzaamheden zonder hinder te ondervinden, het behoud van kwalitatief 

2 

0021 

182 van 462



Benthem Gratama 

hoogwaardige grond en het waarborgen van de voedselveiligheid. Al deze drie beginselen komen 

onder druk te staan door de realisatie van de bovengrondse hoogspanningsverbinding. 

Als akkerbouwer dient cliënt zijn gronden te bewerken, te zaaien, te beregenen, te spuiten en rooien 

(tezamen te noemen: bewerken) om te voldoen aan voornoemde beginselen. Deze werkzaamheden 

worden echter als gevolg van de hoogspanningsverbinding gedeeltelijk onmogelijk gemaakt. Op de 

stukken grond waar de masten staan is de grond niet tot moeilijk te bewerken. Grote machines, zoals 

sproeimachines, zullen bijvoorbeeld niet tussen de palen op het perceel door kunnen rijden. 

Bovendien zal cliënt gedurende de realisatiefase van de verbinding zijn grond in het geheel niet 

kunnen bewerken. 

De hinder van de hoogspanningsverbinding zal overigens groter zijn in het geval er Wintrack-masten 

worden geplaatst dan in het geval er vakwerkmasten op de percelen van cliënt komen te staan. 

Indien en voor zover u meent dat de hoogspanningsverbinding gerealiseerd dient te worden en een 

ondergrondse verbinding niet mogelijk is (zie hierna), verzoekt cliënt u derhalve in ieder geval te 

overwegen gebruik te maken van de vakwerkmasten in plaats van de Wintrack-masten. 

Kwaliteit grond en voedselveiligheid 

De op dit moment hoogwaardige kwaliteit van de grond zal achteruit gaan als gevolg van het 

aanleggen van de hoogspanningsverbinding. Niet enkel omdat bedrijfsmatige werkzaamheden niet 

tot moeilijk uitgevoerd kunnen worden - zoals hiervoor aangegeven - maar ook omdat de grond 

vervuild zal raken en - zoals ook in het MER is aangegeven - de hoogspanningsverbinding effect heeft 

op de waarden in de bodem en het water. De structuurschade die ontstaat aan de grond door de 

ontgravingen voor fundering, de aanleg van bouwwegen, de aanleg van werkterreinen, etc. zal 

bovendien groot zijn. Deze schade heeft namelijk een grote invloed op de bewerkbaarheid van de 

grond en de kwaliteit en kwantiteit van de te oogsten gewassen. Los daarvan zal de grond lange tijd 

nodig hebben om te herstellen van deze werkzaamheden. Voor de gewassen die op het 

akkerbouwbedrijf van cliënt worden geteeld, is het echter van wezenlijk belang dat de grond in 

goede conditie is. Een kleine wijziging in de waarden van de grond kan het verschil betekenen tussen 

een goede en slechte oogst en daarmee het bestaan van het bedrijf. 

Bovendien komt de voedselveiligheid in het gedrang op het moment dat de kwaliteit van de grond en 

daarmee de kwaliteit van de gewassen verslechterd - zoals in het voorgaande aangegeven. 

Bovendien geeft cliënt aan dat er kans bestaat dat (grondgebonden) ziekten en plagen op zijn grond 

vrij spel krijgen door de aanvoer van machines en goederen tijdens de realisatiefase. Dit risico wil 

cliënt voorkomen. Het nationaal en maatschappelijk belang is gemoeid met een veilige 

voedselvoorziening, niet met risico's voor de voedselveiligheid door het realiseren van een 

hoogspanningsverbinding. 
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Een schadeloosstelling komt bij het voorgaande deels tegemoet aan de belangen van cliënt, in die zin 

dat een deel van de schade voor hem gedekt zal zijn. De schadeloosstelling weegt echter geenszins 

op tegen de verstoring van de bedrijfsactiviteiten en de daadwerkelijke schade die zal optreden. 

Bovendien ondervangt een schadeloosstelling niet het risico dat voor de voedselveiligheid zal 

ontstaan. Geld weegt al met al niet op tegen de hinder en risico's die het voornemen van de 

hoogspanningsverbinding meebrengt. Reden te meer om af te zien van het voornemen. 

Voorkeur ondergrondse verbinding 

Voor zover u niet af kunt zien van het creëren van de bovengrondse hoogspanningsverbinding, 

verzoekt cliënt u de verbinding ondergronds aan te leggen. De ondergrondse aanleg kan de 

bestaande verbindingen vervangen, hetgeen goed mogelijk is voor in ieder geval een lengte van 10 

kilometer. Uit de Omgevingsvisie Provincie Groningen 2016 - 2020 volgt ook dat de provincie een 

goede afweging verwacht tussen het ondergronds en bovengronds uitvoeren met daarbij een 

compensatie van landschaps-, recreatieve- en cultuurhistorische maatregelen langs het tracé. Met 

andere woorden geeft de provincie al aan dat gelet op de landschapseffecten een ondergrondse 

verbinding in sterke mate voorkeur verdient. 

Uit het ontwerp-inpassingsplan (hoofdstuk S) en het MER blijkt dat verschillende alternatieven voor 

het tracé zijn onderzocht, waarbij ook gedeeltelijk ondergrondse verbindingen zijn meegenomen. 

Geen van de gedeeltelijk ondergrondse alternatieven heeft echter betrekking op een ondergrondse 

verbinding op de percelen in eigendom van cliënt en waar cliënt zijn bedrijfsvoering verricht. Van een 

deugdelijk onderzoek naar alternatieven, waarbij daadwerkelijk alle alternatieven zijn meegewogen, 

is dan ook geen sprake. Cliënt heeft ook nooit reactie ontvangen op zijn voorstel de verbinding 

ondergronds aan te leggen. Cliënt verzoekt u derhalve alsnog te overwegen de verbinding geheel - en 

in ieder geval over zijn percelen - ondergronds aan te leggen en hier deugdelijk onderzoek naar te 

verrichten. Bij ontbreken van dit onderzoek, zal het ontwerp-inpassingsplan niet in stand kunnen 

blijven vanwege een ondeugdelijke belangenafweging en motivering. 

Er wordt de voorkeur gegeven aan het geheel bovengronds aanleggen van de verbinding. Reden 

hiervoor is met name gelegen in de meerkosten gemoeid met een ondergrondse aanleg. De 

bedragen en kosten zijn echter niet te verifiëren en er wordt geen rekening gehouden met 

kostenbesparingen indien de lijn ondergronds wordt aangelegd, zoals het niet of minder hoeven 

betalen van een schadeloosstelling aan gedupeerden. Het feit dat de afweging onvolledig is en 

bovendien niet verifieerbaar, maakt dat de besluiten alleen al vanwege een ondeugdelijke 

belangenafweging en een motiveringsgebrek in aanmerking komen voor vernietiging. 

Kostenoverwegingen mogen bovendien geen reden zijn om een dergelijk plan van tafel te wegen. 

Zeker niet nu er landschappelijk en ecologisch grote voordelen zijn voor een ondergrondse 

verbinding. Gelet op het maatschappelijk belang en het belang dat heden wordt gehecht aan behoud 
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van natuur dient er meer waarde te worden gehecht aan deze aspecten dan dat nu in de besluiten is 

gedaan. 

Los van het voorgaande komt de bovengrondse aanleg gelet op voorgaande argumenten ook niet ten 

goede aan de ruimtelijke ordening. Het landschap en de ecologie lijden onder het bovengronds 

aanleggen van een hoogspanningsverbinding. Hier komt bij dat de hoogspanningsverbinding 

bovengronds nadelen voor de grondeigenaren met zich meebrengt, welke nadelen met een 

ondergrondse verbinding aanzienlijk verminderen (denk bijvoorbeeld aan het feit dat er met 

machines over het gehele land kan worden gereden bij een ondergrondse verbinding). De risico's 

betreffende het omvallen van masten, het afbreken van een gondel, een mastbreuk of het afbreken 

van een blad van een windturbine doen zich bovendien niet voor bij een ondergrondse verbinding. 

Voor alle argumenten hierbij verwijs ik u tevens terug naar hetgeen in al het voorgaande is 

aangevoerd. Gelet op het voorgaande komen de besluiten voor vernietiging in aanmerking en dient 

te worden heroverwogen een ondergrondse verbinding aan te leggen over - in ieder geval - de 

percelen van cliënt. 

Verplaatsen van de masten 

Indien en voor zover ook een ondergrondse verbinding (op het perceel van cliënt) niet zal worden 

doorgevoerd, verzoekt cliënt de masten op zijn perceel te verplaatsen richting de sloot aan de noord

en zuidkant. Daarnaast verzoekt de masten op zodanige wijze te verplaatsen dat de 

hoogspanningskabels niet over het betonpad op zijn perceel lopen. Cliënt dient namelijk vrij over zijn 

betonpad te kunnen rijden, en de kabels boven het betonpad kunnen verhinderen dat hoge 

voertuigen over het betonpad rijden. De mate van hinder die cliënt ondervindt van de masten, zal 

door deze aanpassingen afnemen ten opzichte van de situatie zoals men deze nu voornemens is te 

realiseren. Overigens kunnen voornoemde problemen in zijn geheel worden opgelost als er een 

ondergrondse verbinding wordt gerealiseerd. 

Commercie en het nationaal belang 

In onderliggende stukken, ik verwijs onder andere naar de als bijlage 3 bijgevoegde brief van de 

minister van Economische Zaken aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wordt 

aangegeven dat traditionele spelers op de energiemarkt (zoals de overheid) zich aanpassen en een 

andere functie krijgen. Dit impliceert dat de initiatieven en de meeropbrengsten betreffende de 

hoogspanningsverbinding een commerciële achtergrond hebben. Bovendien speelt het kostenaspect 

bij de belangenafweging een wezenlijke rol. De aanleg van de hoogspanningsverbinding is bedoeld 

om commerciële partijen in Eemshaven mogelijkheden te bieden. Het nationaal belang staat bij de 

belangenafweging en het initiatief tot de aanleg van de verbinding dan ook niet centraal. 

Het realiseren van de hoogspanningsverbinding dient dan ook gelet op het voorgaande niet 

hoofdzakelijk de nationale belangen, waarover artikel 3.28, eerste lid, van de Algemene wet 
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bestuursrecht spreekt. Bovendien volgt uit het SEV 111 dat de aanleg van verbindingen van 220 kV en 

hoger moet geschieden om 'dwingende redenen van groot openbaar belang'. Van zowel het 

overwegend nationaal belang als een 'dwingende reden van groot openbaar belang' is cliënt niet 

gebleken. De vereiste aanleiding voor het vaststellen van het inpassingsplan ontbreekt derhalve, op 

grond waarvan het inpassingsplan wegens strijd met de wet- en regelgeving voor vernietiging in 

aanmerking komt. 

Betrokkenheid en belangenafweging 

Cliënt geeft tot slot aan dat hij zich niet gehoord voelt in zijn bezwaren. De hoogspanningsverbinding 

loopt deels over zijn gronden en raakt hem sterk in zijn belangen. Desondanks is cliënt op minimale 

wijze en slechts in het formele proces betrokken bij het project. Nimmer heeft er overleg met cliënt 

plaatsgevonden waarin daadwerkelijk om zijn mening is gevraagd en waarin de mogelijkheid is 

besproken de verbinding ondergronds aan te leggen over zijn percelen. Nimmer heeft cliënt op zijn 

voorstellen (bijvoorbeeld tot het aanleggen van een ondergrondse verbinding) een reactie 

ontvangen. De door cliënte geuite bezwaren zijn slechts in formele procedures van de hand gewezen. 

Hij voelt zich ten gevolge hiervan onvoldoende gehoord en meent dat zijn belangen onvoldoende zijn 

meegewogen in onderhavige procedure. Dit maakt dat het besluit voor vernietiging in aanmerking 

komt wegens strijd met artikel 3:2 en artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. 

Concluderend 

Gelet op het voorgaande verzoekt cliënt u uw besluit de hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven 

en Vierverlaten te realiseren te heroverwegen en te besluiten niet tot het realiseren hiervan over te 

gaan dan wel een ondergrondse verbinding aan te leggen. Indien het voorgaande niet tot de 

mogelijkheden behoort, verzoekt cliënt in ieder geval tot het verplaatsen van de masten naar een 

voor hem voordeliger positie. 

Tot slot verzoek ik u mij op de hoogte te houden van de voor cliënt relevante ontwikkelingen in de 

onderhavige procedure. 

Uw berichten wacht ik graag af. 

Met vriendelijke groet, 

Bijlage 1: kennisgeving Staatscourant 

Bijlage 2: brief d.d. 29 maart 2017 aan de Minister van Economische Zaken 

Bijlage 3: brief d.d. 21 december 2016 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
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STAATSCOURANT 
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederla nden sinds 1814. 

Kennisgeving aanleg 380 kV-hoogspanningsverbinding Noord-West 

Nederland, Ministerie van Economische Zaken 

0021 

Nr 34354 

22 juni 
2017 

Van vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage voor 
de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding van station Eemshaven Oudeschip naar station 
Vierverlaten. Iedereen kan reageren op de ontwerpbesluiten met een zienswijze. 

Noord •West 380kV 
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Wat gaat er gebeuren? 
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TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, heeft het initiatief genomen om de 
huidige 220 kV-verbinding te vervangen door een 380kV-hoogspanningsverbinding tussen station 
Eemshaven-Oudeschip en station Vierverlaten. De verbinding is nodig omdat het huidige net in de 
regio Eemshaven niet voldoende afvoercapaciteit heeft naar de landelijke ring. Dit leidt tot beperkin· 
gen bij het transport van elektriciteit, bij normaal bedrijf en tijdens onderhoud. Om het knelpunt te 
verlichten heeft TenneT inmiddels extra afvoercapaciteit vanaf station Eemshaven-Oudeschip met een 
tijdelijk extra circuit gerealiseerd naar station Robbenplaat te Eemshaven, maar dit biedt geen 
oplossing voor het onderhoudsknelpunt. 

Wat zijn de volgende stappen? 

Om dit project mogelijk te maken wordt een rijksinpassingsplan vastgesteld door de ministers van 
Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast is een 27-tal overige besluiten nodig. 
Deze besluiten worden gelijktijdig met dezelfde procedure {rijkscoördinatieregeling), voorbereid, 
onder coördinatie van de minister van Economische Zaken. 

Het gaat in deze fase om de volgende overige besluiten: 15 omgevingsvergunningen voor de aanleg 
van de hoogspanningsverbinding en het station, vergunningen en ontheffingen voor het kruisen en 
werkzaamheden nabij wegen, waterwegen en spoorwegen, vergunning Wet beheer Rijkswaterstaats
werken en Waterwetvergunningen. 

Voor het ontwerp-inpassingsplan is een milieueffectrapport {MER) opgesteld om de gevolgen voor het 
milieu in beeld te brengen. U kunt nu reageren op het ontwerp-inpassingsplan, alle ontwerpbesluiten 
en de onderliggende stukken, waaronder het MER. 
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Waar kunt u de stukken inzie n? 

U kunt van vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017 het ontwerp-inpassingsplan, de 
overige ontwerpbesluiten van deze fase, het MER en de andere onderliggende stukken inzien op 
www.bureau-energieprojecten.nl en op papier tijdens reguliere openingstijden op de volgende 
locaties: 
1. Gemeente Winsum, Hoofdstraat W 70, Winsum, T (0595) 44 77 77. 
2. Gemeente Loppersum, Molenweg 12, Loppersum, T (0596) 54 82 00. 

Informatiemarkten 

0021 

De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu organiseren twee inloopavon
den. U bent van harte welkom om daar vragen te stellen en informatie te krijgen over het project en de 
procedure. Deze inloopavonden worden gehouden op: 

dinsdag 4 juli van 19.00 uur tot 21.00 in Best Western Hotel Aduard, Friesestraatweg 13 in Aduard; 
woensdag 5 juli van 19.00 uur tot 21.00 in Trefcentrum Bedum, Prof. Mekelstraat 1-5 in Bedum. 

U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. 

Van 19.00 uur tot 21.00 uur is de zaal open en heeft u de mogelijkheid om de informatiemarkt te 
bezoeken en vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de overheid en TenneT. U kunt vrij 
in- en uitlopen en op ieder moment met de diverse medewerkers spreken. Ook kunt u tijdens de 
inloopavond uw zienswijze mondeling geven. Er is een notulist aanwezig om uw zienswijze op te 
schrijven. 

U kunt uw mening geven 

In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerp-inpassingsplan, de overige 
ontwerpbesluiten, het MER en de andere onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan: 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten en het MER? 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Wat is uw mening over de landschappelijke maatregelen zoals voorgesteld? 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten? 

We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerpbe
sluiten, het MER of de onderliggende stukken u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met 
argumenten. 

Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een 
zienswijze heeft ingebracht, later tegen dat besluit beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrecht
spraak van de Raad van State. 

Hoe kunt u reageren? 

U kunt van vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017 reageren. Wij ontvangen uw 
zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bmeau-energieprojecten.nl onder het kopje 
Noord-West 380 kV. U kunt niet reageren via e-mail. 

Per post kan ook: Bureau Energieprojecten, lnspraakpunt Noord-West 380 kV, Postbus 248, 2250 AE 
Voorschoten. Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling genomen worden als u ondertekent 
met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars. 

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens de inloopavonden of via Bureau Energieprojec
ten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, bereikbaar via telefoonnummer (070) 379 89 79. 

Wat gebeurt hierna? 

Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en reacties. Zo snel mogelijk na afloop van de 
inspraaktermijn kunt u deze downloaden via www.bureau-energieprojecten.nl. De zienswijzen en 
reacties worden betrokken bij de definitieve besluiten. In een Nota van Antwoord wordt opgenomen of 
en zo ja, op welke wijze de zienswijzen en reacties in de definitieve besluiten zijn verwerkt. 

De besluiten worden ter inzage gelegd. Hierop staat beroep open. Hoe en wanneer u beroep kunt 
aantekenen wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen 
en op www.bureau-energieprojecten.nl. Zoals aangegeven kan dit alleen indien u een zienswijze heeft 
ingediend. 
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Meer informatie 

Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.ni en www.eemshaven
vierverlaten380kv.nl. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met 
Bureau Energieprojecten: (070) 379 89 79. 
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Huize Eekhout 

��lt;�z 
Benthem Gratama 

advocaten 

Ministerie van Economische Zaken 

t.a.v. de Minister van Economische Zaken de heer H.G.J. Kamp 

Directoraat-generaal Energie, Telecom & Mededinging, 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Datum: 29 maart 2017 

Onze ref.: /TenneT * 170100 JF/HI 

Uw ref.: DGETM/E0/16188366 

Behandelaar: , advocaat 

Direct tel. nr.: (038) 428 00 72 (secr.) 

Direct fax nr.: (038) 428 00 80 

E-mailadres:  

Betreft: 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten 

Geachte heer Kamp, 

Mijn clienten: 

1. De heer  

2. De   

3. De heer

4. De heer  

5. De maatschap  

verzochten mij u als volgt te berichten. 

Mijn cliënten hebben allen een akkerbouwbedrijf in de Provincie Groningen. Zij krijgen te maken met 

de voorgenomen aanleg van 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten. 

Deze verbinding komt grotendeels te liggen op en over de gronden van mijn cliënten. 

In uw brief d.d. 21december2016 heeft u de Voorzitter van de Tweede Kamer over dit project 

geïnformeerd. Hetgeen u stelt in uw brief is niet juist is. Voor mijn cliënten is dit aanleiding zich 
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Benthem Gratama 

thans tot u te wenden. U dient uw standpunt inzake de aanleg van de 380 KV verbinding te 

heroverwegen. De verbinding moet ondergronds worden aangelegd. 

Mijn cliënten hebben zoals aangegeven een akkerbouwbedrijf. De gevolgen voor het aanleggen van 

een hoogspanningsverbinding zijn voor een akkerbouwer velen malen groter dan voor bijvoorbeeld 

een melkveebedrijf. Een akkerbouwer moet zijn gronden bewerken, hij moet zaaien, beregenen, 

spuiten en rooien. Al deze werkzaamheden worden voor een gedeelte onmogelijk gemaakt door 

bovengrond een hoogspanningsverbinding op te richten. Een schadeloosstelling is voor mijn cliënten 

geen oplossing voor deze verstoring van de bedrijfsactiviteiten. 

De belangen van mijn cliënten worden gediend met een ondergrondse aanleg. Bestaande lijnen 

worden in dat geval op de meest juiste wijze vervangen. Ondergrondse aanleg is ook goed mogelijk. 

Uw afwegingen om de leiding niet ondergronds aan te leggen zijn beperkt. Zo noemt u niet 

verifieerbare bedragen en houdt u geen rekening met kostenbesparingen. Aan de zijde van mijn 

cliënten is het belang van de landbouw duidelijk aantoonbaar. Cliënten vormen tezamen ook een 

substantiële groep belanghebbenden. Met de keuze voor een ondergrondse aanleg behoudt u 

kwalitatief hoogwaardige grond voor de akkerbouw. 

Nog stuitender is dat u in uw brief aangeeft met alle betrokken partijen overleg te hebben gevoerd. 

Dit is niet juist. Mijn cliënten vormen tezamen een groot deel van de percelen waarover mast zal 

worden aangebracht. U heeft met mijn cliënten nimmer gesproken over de voordelen van het 

aanbrengen van een ondergrondse aanleg. Alvorens een besluit te nemen dient u in overleg te 

treden met mijn cliënten. Gaat u hiertoe niet over dan zal vaststelling van het Rijksinpassingsplan een 

probleem voor u worden. 

U spreekt over de nut en noodzaak van de verbinding en u verwijst hierbij naar de Rijksdoelstellingen 

in verband met het energieakkoord. U geeft aan dat de traditionele spelers op de energiemarkt 

(zoals de overheid) zich aanpassen en een andere functie krijgen. U stelt hiermee zelf al vast dat de 

initiatieven en de meeropbrengsten betreffende de 380 kV lijn commerciële achtergronden hebben. 

De aanleg van de verbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten is bedoeld om commerciële partijen 

gevestigd in Eemshaven mogelijkheden te bieden. Algemeen nut staat dan ook niet centraal bij de 

afwegingen. Het commerciële belang is doorslaggevend. Gelet op het belang van de commerciële 

partijen menen cliënten dat het eerder voor de hand zou liggen het omvormerstation te verplaatsen 

naar Groningen. Hiermee wordt schade voor mijn cliënten voorkomen en het belang van de 

commerciële partijen gediend. 
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U geeft tenslotte aan overleg te hebben gevoerd met de regio. Mijn cliënten heeh u - bovenstaand is 

hier al op ingegaan· niet gesproken. In geen geval voelen zijn zich gehoord in hetgeen gesteld in uw 

brief. 

Het Rijksinpassingsplan zoals thans door u voorgesteld zal de eindstreep niet zal halen. In het plan 

worden de belangen van mijn cliënten onvoldoende meegewogen. 

Cliënten verzoeken u gelet op het bovenstaande te komen tot een heroverweging. U zou in dit kader 

mijn cliënten ook de gelegenheid moeten geven hun standpunt toe te lichten. U zult uw eigen 

standpunt dan ook moeten motiveren. Indien wordt gekozen voor een ondergrondse leiding zijn 

mijn cliënten - onder voorwaarden - bereid af te zien van een schadeloosstelling voor het gebruik 

van de grond. 

Graag verneem ik uw reactie. De Provincie Groningen, de betrokken gemeenten en Tennet krijgen 

een afschrift van deze brief. 

· elijke groet, 
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Ministerie van Economische Zaken 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

De Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 
2513 AA DEN HAAG 

Datum 21 december 2016 
Betreft 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten 

Geachte Voorzitter, 

Tijdens het Algemeen Overleg 380 kV d.d. 17 maart 2016 heb ik met uw Kamer 

gesproken over de beoogde 380 kV hoogspanningsverbinding van Eemshaven 

naar Vierverlaten. Ik heb uw Kamer toen toegezegd dat ik nog een keer zou 
bekijken of ondergrondse aanleg van een deel van deze hoogspanningsverbinding 
evidente maatschappelijke meerwaarde heeft en of dat opweegt tegen de 

meerkosten die hiermee zijn gemoeid. De afgelopen maanden heeft TenneT, in 

nauw overleg met mij en met de regio, hiernaar een onderzoek uitgevoerd, vanuit 

haar verantwoordelijkheid als beheerder van het hoogspanningsnet. Hierbij 

informeer ik uw Kamer over de stand van zaken ten aanzien van de nut en 

noodzaak van de nieuwe 380 kV verbinding, de reeds doorlopen processtappen in 

het kader van de Rijkscoördinatieregeling (RCR), de onderzoeksaanpak, de 

onderzoeksresultaten en het proces dat ik met de regio heb doorlopen om een 

zorgvuldige afweging te kunnen maken. Daarbij geef ik tevens aan hoe ik invulling 

geef aan de diverse moties die uw Kamer heeft aangenomen ten aanzien van dit 

project (Kamerstukken 31 239, nrs. 226, 234 en 238). Vervolgens licht ik mijn 

afweging toe en schets ik wat dit betekent voor het vervolg. 

Nut en noodzaak van deze verbinding 

Het kabinet staat voor een overgang naar meer hernieuwbare energie. Het Rijk 

heeft afspraken gemaakt in het Energieakkoord om 14% hernieuwbare energie in 

2020 en 16% in 2023 te realiseren. In de onlangs gepubliceerde Energieagenda 

heb ik tevens het kader neergezet voor de energietransitie na 2023. De 

hoeveelheid hernieuwbaar opgewekte stroom, zoals uit wind- en zonne-energie, 

neemt toe en daarmee ook de fluctuaties in het net. In tegenstelling tot 

elektriciteit uit conventionele fossiele brandstoffen is het aanbod van elektriciteit 

uit wind en zon immers niet constant beschikbaar om te voldoen aan de vraag, 

waardoor meer fluctuaties optreden. Dit vraagt veel van het bestaande 
elektriciteitsnetwerk. Lokaal opgewekte energie vervangt daarnaast deels de 

vraag naar centraal opgewekte energie; ook consumenten worden producent. 

Traditionele spelers passen zich aan en krijgen in toenemende mate een centrale 

functie als achtervang. 

Directoraat-generaal 

Energie, Telecom & 

Mededinging 

Directie Energie en Omgeving 

Bezoekadres 

Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 

Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Factuuradres 

Postbus 16180 
2500 BD Den Haag 

Overheidsldentificatienr 

00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 

www.rijksoverheid.nl/ ez 

Ons kenmerk 

DGETM-EO / 16188366 
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Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat een deel van het landelijk 

hoogspanningsnet niet voldoet aan de eisen van de toekomst, zo ook de 

bestaande 220 kV verbinding van Eemshaven naar Vierverlaten. Er treden onder 
andere knelpunten op in de afvoer van elektriciteit die in de Eemshaven wordt 
opgewekt en wordt aangevoerd vanuit windparken op zee en via interconnectoren 

met Noorwegen en Denemarken. Dit maakt dat deze verbinding verzwaard moet 
worden naar een 380 kV verbinding, vooralsnog met 2 circuits waarbij de 
verbinding wordt voorbereid om in de toekomst uit te breiden naar 4 circuits. 

Proces met de regio 

Hoogspanningsverbindingen hebben impact op hoe omwonenden hun omgeving 
ervaren. Dit vraagt erom dat deze zorgvuldig worden ingepast. De inpassing van 
deze verbinding is niet mogelijk zonder goede betrokkenheid van partners in de 
regio. Met de moties Mulder (Kamerstuk 31 239, nr. 226), Van Tongeren en Jan 
Vos (Kamerstuk 31 239, nr. 234) en Van Veldhoven (Kamerstuk 31 239, nr. 238) 

heeft uw Kamer dan ook terecht aandacht gevraagd voor goede afstemming met 
de regio. Hieronder zet ik uiteen welk proces de afgelopen jaren is gevolgd en 
wanneer en waarover overleg met partijen uit de regio heeft plaatsgevonden. 
Ik beschouw de moties als ondersteuning van dit proces en ben voornemens om 
voor het vervolg overeenkomstig deze werkwijze te blijven handelen. 

Sinds 2009 wordt gewerkt aan de planologische voorbereiding van de nieuwe 
verbinding. In die periode is een aantal processtappen doorlopen. Eerst zijn 
realistische tracé-alternatieven ontwikkeld, waarvan de meest kansrijke zijn 
onderzocht in een milieueffectrapportage die momenteel in het stadium van 

afronding verkeert. Naast de milieueffecten zijn ook andere elementen zoals 
kosten en techniek in beeld gebracht en betrokken bij de afweging welk tracé de 
voorkeur verdient. Vanaf de startnotitie voor dit project in 2009 is regelmatig 

overleg gevoerd met gemeenten, provincie, omwonenden en bedrijven in de 

regio. Dit heeft onder andere geleid tot tracéoptimalisatie en wijziging van een 

flink deel van de mastposities. Op basis van al deze elementen is door mij een 
voorkeurstracé uitgewerkt in een voorontwerp-inpassingsplan. 

Dit voorkeurstracé vervangt de bestaande 220 kV verbinding in Groningen. 

Daarnaast wordt de bestaande 110 kV verbinding tussen Brillerij en Vierverlaten 

verwijderd. De belangrijkste overweging om te komen tot dit voorkeurstracé is de 
afname van het aantal kilometers hoogspanningsverbinding en de afname van het 
aantal gevoelige bestemmingen (woningen, scholen, crèches en 

kinderopvangplaatsen). In de huidige situatie is sprake van 50 kilometer 

hoogspanningsverbinding en 66 gevoelige bestemmingen. In het voorkeurstracé 
daalt dit naar circa 40 kilometer hoogspanningsverbinding en 3 gevoelige 
bestemmingen. 

Directoraat-generaal 

Energie, Telecom & 

Mededinging 
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Het afgelopen jaar is het overleg met bestuurders van betrokken gemeenten en 
de provincie Groningen geïntensiveerd. Dat past ook bij de fase van de RCR

procedure waarin het project zich bevindt, namelijk die van bestuurlijk 

vooroverleg over het inpassingsplan. Het in het voorontwerp inpassingsplan 
uitgewerkte voorkeurstracé is in het kader van het vooroverleg op grond van 

artikel 3.1.1. van het Besluit op de ruimtelijke ordening (het zogenoemde Bro

overleg) in december 2015 voorgelegd aan Provinciale Staten van Groningen en 
de gemeenteraden van Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Loppersum, 

Winsum en Zuidhorn. Daarnaast vond informeel overleg plaats van medewerkers 

van mijn ministerie met werkgroepen van bewoners uit Westerdijkshorn en 
Sauwerd/Wetsinge en de Natuur en Milieufederatie Groningen. 

Eind 2015 - vlak voor de bovengenoemde Bro-fase - heeft TenneT op basis van 

technische gronden vastgesteld dat in Nederland maximaal 40 kilometer van het 
380 kV hoogspanningsnet kan worden verkabeld. Van deze 40 kilometer wordt 20 

kilometer toegepast in de randstad (randstad 380 kV Noord- en Zuidring). De 

resterende 20 kilometer kan onderdeel uitmaken van andere nog aan te leggen 
380 kV verbindingen. TenneT heeft aangegeven dat van deze 20 kilometer in 
Groningen technisch gezien maximaal 10 km ondergronds kan worden aangelegd. 

Het feit dat in Nederland 40 kilometer van het 380 kV op technische gronden kan 

worden verkabeld maakt het nog niet automatisch noodzakelijk of verantwoord 
om dit ook te doen. Verkabeling kan aan de orde zijn bij knelpunten waarbij 

ondergrondse aanleg leidt tot substantiële en financieel verantwoorde oplossingen 

en waarbij evidente maatschappelijke meerwaarde is te behalen. Dit vergt op 
grond van het derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) een 

gedegen afweging per project. In mijn brief van 2 december 2015 (Kamerstuk 29 

023, nr. 201) heb ik geschetst hoe ik met eventuele ondergrondse aanleg omga. 

Als gevolg van de nieuwe informatie van TenneT omtrent de mogelijkheid tot 

verkabeling hebben enkele gemeenten en de provincie Groningen verzocht om 
een transparante afweging inzake het al dan niet ondergronds aanleggen van een 
deel van de verbinding. Om hieraan tegemoet te komen heb ik een onderzoek 

aangekondigd door TenneT in haar rol als beheerder van het landelijke 

hoogspanningsnet. Ik ben met de regionale bestuurders in overleg gegaan over de 

onderzoeksaanpak van TenneT. Ook is de onderzoeksaanpak gepresenteerd in 

twee informatieavonden voor omwonenden. In april en juli 2016 is gesproken met 

gedeputeerden van de provincie Groningen. In oktober en december 2016 is de 
overlegtafel verbreed met wethouders van de betrokken gemeenten Bedum, 

Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Loppersum, Ten Boer, Winsum en Zuidhorn. De 

provincie en gemeenten hebben voor zichzelf de nut- en noodzaak van de 

verbinding tegen het licht gehouden, eigen alternatieven ontwikkeld en deze 
getoetst aan een eigen afwegingskader. Ik ben positief over dit proces. Het proces 

heeft geleid tot wijzigingen in de aanpak van het door TenneT uitgevoerde 

onderzoek en bijgedragen aan een gedeeld beeld van noodzaak en urgentie van 

de 380 kV verbinding. 
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Afweging aan de hand van de onderzoeksresultaten 

Uitgangspunt in de aanpak van het door Tenneî uitgevoerde onderzoek is het 
derde structuurschema elektriciteitsvoorziening (SEV III). Conform SEV III worden 
hoogspannings-verbindingen van 220 kV en hoger in beginsel bovengronds 
aangelegd. Er moet dus een duidelijke aanleiding zijn om ondergronds te 
overwegen. Het onderzoek hee� geleid tot ondergrondse alternatieven die 
vergeleken zijn met het eerder vastgestelde voorkeursalternatief (VKA). Vanwege 
wettelijke eisen die hiervoor gelden is gekeken naar alle realistische tracé
alternatieven. Hieronder bevindt zich ook een alternatief dat bewoners zelf hebben 
aangedragen en eerder niet was onderzocht omdat het gedeeltelijke ondergrondse 
aanleg vereist. Deze alternatieven zijn vergeleken op het aantal gevoelige 
bestemmingen, ecologie, landschap, techniek, kosten en tijd. Op basis van de 
resultaten heb ik een afweging gemaakt. Voor de resultaten en de 
achtergrondrapporten verwijs ik naar bijlagen 1 en 2 bij deze brief. 

In het beleidsadvies bij bovengrondse hoogspanningslijnen1 wordt geadviseerd om 
bij nieuwe hoogspanningsverbindingen zoveel als redelijkerwijs mogelijk te 
vermijden dat gevoelige bestemmingen in de magneetveldzone van nieuwe 
hoogspanningsverbindingen komen te liggen. Het voorkomen van gevoelige 
bestemmingen hee� daarmee een prominente plaats naast de milieuaspecten 
natuur en landschap. Zoals hierboven aangegeven leidt het eerdere VKA al tot een 
afname van het aantal gevoelige bestemmingen van 66 in de huidige naar 3 in de 
nieuwe situatie. De alternatieven met gedeeltelijke ondergrondse aanleg leveren 
op dit punt weinig voordeel op. 

Het VKA scoort op het thema ecologie minder goed dan de ondergrondse 
varianten. Het VKA doorkruist enkele weidevogelgebieden waar onder andere 
grutto's voorkomen. De effecten hiervan kunnen echter zo nodig grotendeels 
worden gemitigeerd door het treffen van maatregelen zoals agrarisch 
natuurbeheer en het inrichten van nieuwe weidevogelgebieden. De ondergrondse 
alternatieven scoren ook op het thema landschap beter dan het VKA omdat hier 
over relatief grote lengte zou worden verkabeld. Toch scoort het VKA niet negatief 
op landschappelijke effecten. Dat komt onder andere omdat de bestaande 220 kV 
verbinding en een gedeelte van de 110 kV verbinding worden verwijderd. 

Tenneî heeft ook bekeken hoe het VKA en de ondergrondse alternatieven scoren 
op techniek. De ondergrondse varianten scoren op dit thema minder goed dan een 
bovengrondse verbinding vanwege de betrouwbaarheid en kennen een langere 
hersteltijd in het geval van een storing. Dit thema weegt voor mij minder zwaar 
omdat Tenneî hee� aangegeven dat 10 km ondergrondse aanleg vanuit technisch 
oogpunt mogelijk en verantwoord is. 

' Minister van VROM (2005) Advies met betrekking tot hoogspanningslijnen. Ministerie van VROM 

SAS/2005183118. Minister van VROM (2008) Verduidelijking van het advies met betrekking tot 

hoogspanningslijnen. Ministerie van VROM DGM\2008105664 
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Ten slotte zijn de kosten van de verschillende alternatieven in kaart gebracht. 

De kosten van een geheel bovengrondse verbinding worden geraamd tussen de 

200 en 300 miljoen euro. De meerkosten van de ondergrondse alternatieven ten 

opzichte van het VKA variëren van 105 tot 135 miljoen euro. Daarbij opgeteld 

komen ook zogenaamde congestiekosten die het gevolg zijn van vertraging in het 

proces bij een keuze voor ondergronds. Deze totale kosten van gedeeltelijke 
ondergrondse aanleg moet worden afgewogen tegen de vraag of de 

maatschappelijke meerwaarde die te behalen is met het oplossen van knelpunten 

door middel van ondergrondse aanleg evident is. Ik weeg daarnaast ook mee of 

deze knelpunten op andere (goedkopere) wijze gemitigeerd of opgelost kunnen 

worden. 

Na beschouwing van alle realistische alternatieven concludeer ik dat de 

meerwaarde van gedeeltelijke ondergrondse aanleg van de 380 kV verbinding in 
Groningen op het onderdeel gevoelige bestemmingen gering is. Op ecologie en 

landschap is de meerwaarde substantiëler. Omdat de effecten van een 

bovengrondse verbinding op ecologie ook op andere wijze gemitigeerd kunnen 

worden, vind ik de forse meerkosten van ondergrondse aanleg niet opwegen 

tegen de maatschappelijke meerwaarde die dit oplevert. Deze conclusie is voor 

mij aanleiding om het in het voorontwerp-inpassingsplan opgenomen 

voorkeursalternatief (VKA) te herbevestigen. Ik koppel daaraan wel een stevig 

pakket aan compenserende maatregelen om de effecten op ecologie zoveel als 

redelijkerwijs mogelijk te mitigeren. 

Ik realiseer me dat het landschap sterk verbonden is met hoe omwonenden hun 

omgeving ervaren. Daarom zet ik in op versterking van de landschappelijke 

structuur in het gebied op een passende wijze zodat een nieuw evenwicht in het 

landschap ontstaat. Deze maatregelen werk ik uit met omwonenden, provincie, 

gemeenten en TenneT en zullen onderdeel uitmaken van het ontwerp

inpassingsplan. Voorwaarde is wel dat hierbij sprake is van een duidelijke 

projectrelatie met de 380 kV verbinding. 

Vervolgstappen 
De volgende stap in de procedure is het ter inzage leggen van het ontwerp

Rijksinpassingsplan met de bijbehorende milieueffectrapportage voor de zomer 

van 2017. Op dat moment kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen. In de 

tussenliggende periode zullen de onderzoeksresultaten van TenneT worden 

betrokken in de milieueffectrapportage. Ook zullen de maatregelenpakketten voor 

ecologie en landschap worden afgerond. 
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Tegelijk met de terinzagelegging van het ontwerp-Rijksinpassingsplan zullen de 

benodigde ontwerp-uitvoeringsbesluiten (vergunningen) ter inzage worden 

gelegd. Nadat de zienswijzen zijn verwerkt, zal een definitief Rijksinpassingsplan 

worden vastgesteld. Dit is voorzien voor eind 2017. 

(w.g.) 
H.G.J. Kamp 

Minister van Economische Zaken 
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Verzonden: Woensdag 2 augustus 2017 15:33 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Noord-West 380 kV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat: Postbus 
Huisnummer: 1036 

Postcode: 8001 BA 
Woonplaats: ZWOLLE 
Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: Benthem Gratama Advocaten 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
zie bijlage 

Reactie 
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Benthem Gratama 

AANGETEKEND EN PER GEWONE POST 

Bureau Energieprojecten 

lnspraakpunt Noord-West 380 kV 

Postbus 248 

2250 AE VOORSCHOTEN 

Datum: 2 augustus 2017 

Onze ref.: /TenneT * 170253 

Uw ref.: 380 kV-hoogspanningsverbinding Noord-West Nederland 

Behandelaar: , advocaat 

Direct tel. nr.: (038) 428 00 72 (secr.) 

Direct fax nr.: {038) 428 00 80 

E-mailadres:  

Betreft: zienswijzen tegen de aanleg 380 kV-hoogspanningsverbinding Noord-West Nederland 

Geachte heer, mevrouw, 

Als advocaat en gemachtigde van de heer , woonachtig    

 Groningen, (nader te noemen: cliënt) dien ik hierbij zienswijzen in tegen het ontwerp

inpassingsplan, de ontwerpbesluiten en het MER van de ministers van Economische Zaken en 

Infrastructuur en Milieu welke ten grondslag liggen aan het voornemen tot de aanleg van de 380 kV

hoogspannningsverbinding van station Eemshaven Oudeschip naar station Vierverlaten (nader te 

noemen: de hoogspanningsverbinding of de verbinding). Blijkens de kennisgeving in de Staatscourant 

liggen de voornoemde documenten ter inzage van 23 juni 2017 tot en met 3 augustus 2017, zodat 

deze zienswijzen tijdig zijn ingediend. Een afschrift van de kennisgeving voeg ik toe als bijlage 1. 

Feitelijke situatie 

Het initiatief tot aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding is ingegeven door TenneT, de 

beheerder van het landelijke hoogspanningsnet in Nederland. De hoogspanningsverbinding is kort 

gezegd, zo wordt gesteld, vereist om de afvoer van elektriciteit te kunnen bolwerken. Ten behoeve 

van de aanleg van de hoogspanningsverbinding hebben de ministers van Economische Zaken en van 

Infrastructuur en Milieu een ontwerp-inpassingsplan vastgesteld, zijn er meerdere ontwerpbesluiten 

genomen en is er een milieueffectrapport opgesteld. 

Cliënt exploiteert een akkerbouwbedrijf in de provincie Groningen. Hij krijgt te maken met de 

voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten. Een 
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gedeelte van de hoogspanningsverbinding komt te liggen op dan wel over de landbouwgronden van 

cliënt. De aanleg heeft daarmee gevolgen voor zijn bedrijfsvoering. Bij brief van 29 maart 2017 zijn 

de bezwaren van cliënt tegen de hoogspanningsverbinding reeds aan de minister van Economische 

Zaken kenbaar gemaakt. Een afschrift van deze brief voeg ik toe als bijlage 2. Ondanks deze brief, 

waar cliënt overigens geen reactie op heeft ontvangen, is er geen althans onvoldoende rekening 

gehouden met de belangen van cliënt en zag hij zich genoodzaakt onderhavige zienswijzen in te 

dienen. 

Juridisch kader 

Ter inzage liggen het ontwerp-rijksinpassingsplan, de ontwerpbesluiten, het MER en onderliggende 

stukken. Voor cliënt ligt de nadruk in onderhavige zienswijzen op het ontwerp-inpassingsplan, welke 

het tracé voor de hoogspanningsverbinding aanwijst en deze aanleg mogelijk maakt, en het MER. 

Voor zover zijn bezwaren de ontwerpbesluiten en onderliggende stukken raakt, hebben deze ook 

hierop betrekking. 

Een ontwerp-inpassingsplan moet - kort gezegd - zijn ingegeven door nationale belangen en moet 

ten goede komen aan de goede ruimtelijke ordening in een gebied. De vereisten genoemd in de Wet 

ruimtelijke ordening zijn leidend. Het MER wordt op grond van de Wet milieubeheer opgesteld in het 

geval het een project betreft met - aanzienlijke - milieueffecten. Bij de uiteindelijke besluitvorming 

rond het inpassingsplan moeten de resultaten uit het MER in beschouwing worden genomen, 

conform artikel 7.35 van de Wet milieubeheer. 

Zienswijzen 

Kort gezegd kan cliënt zich niet vinden in het realiseren van de hoogspanningsverbinding. De 

verbinding brengt hinder voor de uitoefening van het akkerbouwbedrijf met zich mee, zorgt voor 

risico's in de voedselveiligheid en het realiseren van de verbinding dient niet het vereiste nationaal 

belang. Cliënt pleit dan ook allereerst voor het afzien van het creëren van de 

hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten. Ten tweede pleit cliënt voor het 

creëren van een ondergrondse, in plaats van een bovengrondse, verbinding. In ieder geval op over 

het gedeelte van het tracé waar zijn gronden zijn gelegen. Cliënt licht voorgaand standpunt graag toe 

en voert de hiernavolgende argumenten aan. 

Hinder uitoefening bedrijfsvoering 

De gevolgen die de hoogspanningsverbinding met zich meebrengt zijn voor cliënt als akkerbouwer 

groot. Fundamenteel voor het uitoefenen van een kwalitatief goed akkerbouwbedrijf is het uitvoeren 

van (landbouwkundige) werkzaamheden zonder hinder te ondervinden, het behoud van kwalitatief 

hoogwaardige grond en het waarborgen van de voedselveiligheid. Al deze drie beginselen komen 

onder druk te staan door de realisatie van de bovengrondse hoogspanningsverbinding. 
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Als akkerbouwer dient cliënt zijn gronden te bewerken, te zaaien, te beregenen, te spuiten en rooien 

(tezamen te noemen: bewerken) om te voldoen aan voornoemde beginselen. Deze werkzaamheden 

worden echter als gevolg van de hoogspanningsverbinding gedeeltelijk onmogelijk gemaakt. Op de 

stukken grond waar de masten staan is de grond niet tot moeilijk te bewerken. Grote machines, zoals 

sproeimachines, zullen bijvoorbeeld niet tussen de palen op het perceel door kunnen rijden. 

Bovendien zal cliënt gedurende de realisatiefase van de verbinding zijn grond in het geheel niet 

kunnen bewerken. 

De hinder van de hoogspanningsverbinding zal overigens groter zijn in het geval er Wintrack-masten 

worden geplaatst dan in het geval er vakwerkmasten op de percelen van cliënt komen te staan. 

Indien en voor zover u meent dat de hoogspanningsverbinding gerealiseerd dient te worden en een 

ondergrondse verbinding niet mogelijk is (zie hierna), verzoekt cliënt u derhalve in ieder geval te 

overwegen gebruik te maken van de vakwerkmasten in plaats van de Wintrack-masten. 

Kwaliteit grond en voedselveiligheid 

De op dit moment hoogwaardige kwaliteit van de grond zal achteruit gaan als gevolg van het 

aanleggen van de hoogspanningsverbinding. Niet enkel omdat bedrijfsmatige werkzaamheden niet 

tot moeilijk uitgevoerd kunnen worden - zoals hiervoor aangegeven - maar ook omdat de grond 

vervuild zal raken en - zoals ook in het MER is aangegeven - de hoogspanningsverbinding effect heeft 

op de waarden in de bodem en het water. De structuurschade die ontstaat aan de grond door de 

ontgravingen voor fundering, de aanleg van bouwwegen, de aanleg van werkterreinen, etc. zal 

bovendien groot zijn. Deze schade heeft namelijk een grote invloed op de bewerkbaarheid van de 

grond en de kwaliteit en kwantiteit van de te oogsten gewassen. Los daarvan zal de grond lange tijd 

nodig hebben om te herstellen van deze werkzaamheden. Voor de gewassen die op het 

akkerbouwbedrijf van cliënt worden geteeld, is het echter van wezenlijk belang dat de grond in 

goede conditie is. Een kleine wijziging in de waarden van de grond kan het verschil betekenen tussen 

een goede en slechte oogst en daarmee het bestaan van het bedrijf. 

Bovendien komt de voedselveiligheid in het gedrang op het moment dat de kwaliteit van de grond en 

daarmee de kwaliteit van de gewassen verslechterd - zoals in het voorgaande aangegeven. 

Bovendien geeft cliënt aan dat er kans bestaat dat (grondgebonden) ziekten en plagen op zijn grond 

vrij spel krijgen door de aanvoer van machines en goederen tijdens de realisatiefase. Dit risico wil 

cliënt voorkomen. Het nationaal en maatschappelijk belang is gemoeid met een veilige 

voedselvoorziening, niet met risico's voor de voedselveiligheid door het realiseren van een 

hoogspanningsverbinding. 

Een schadeloosstelling komt bij het voorgaande deels tegemoet aan de belangen van cliënt, in die zin 

dat een deel van de schade voor hem gedekt zal zijn. De schadeloosstelling weegt echter geenszins 
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op tegen de verstoring van de bedrijfsactiviteiten en de daadwerkelijke schade die zal optreden. 

Bovendien ondervangt een schadeloosstelling niet het risico dat voor de voedselveiligheid zal 

ontstaan. Geld weegt al met al niet op tegen de hinder en risico's die het voornemen van de 

hoogspanningsverbinding meebrengt. Reden te meer om af te zien van het voornemen. 

Voorkeur ondergrondse verbinding 

Voor zover u niet af kunt zien van het creëren van de bovengrondse hoogspanningsverbinding, 

verzoekt cliënt u de verbinding ondergronds aan te leggen. De ondergrondse aanleg kan de 

bestaande verbindingen vervangen, hetgeen goed mogelijk is voor in ieder geval een lengte van 10 

kilometer. Uit de Omgevingsvisie Provincie Groningen 2016 - 2020 volgt ook dat de provincie een 

goede afweging verwacht tussen het ondergronds en bovengronds uitvoeren met daarbij een 

compensatie van landschaps-, recreatieve- en cultuurhistorische maatregelen langs het tracé. Met 

andere woorden geeft de provincie al aan dat gelet op de landschapseffecten een ondergrondse 

verbinding in sterke mate voorkeur verdient. 

Uit het ontwerp-inpassingsplan (hoofdstuk 5) en het MER blijkt dat verschillende alternatieven voor 

het tracé zijn onderzocht, waarbij ook gedeeltelijk ondergrondse verbindingen zijn meegenomen. 

Geen van de gedeeltelijk ondergrondse alternatieven heeft echter betrekking op een ondergrondse 

verbinding op de percelen in eigendom van cliënt en waar cliënt zijn bedrijfsvoering verricht. Van een 

deugdelijk onderzoek naar alternatieven, waarbij daadwerkelijk alle alternatieven zijn meegewogen, 

is dan ook geen sprake. Cliënt verzoekt u derhalve alsnog te overwegen de verbinding geheel - en in 

ieder geval over zijn percelen - ondergronds aan te leggen en hier deugdelijk onderzoek naar te 

verrichten. Bij ontbreken van dit onderzoek, zal het ontwerp-inpassingsplan niet in stand kunnen 

blijven vanwege een ondeugdelijke belangenafweging en motivering. 

Er wordt de voorkeur gegeven aan het geheel bovengronds aanleggen van de verbinding. Reden 

hiervoor is met name gelegen in de meerkosten gemoeid met een ondergrondse aanleg. De 

bedragen en kosten zijn echter niet te verifiëren en er wordt geen rekening gehouden met 

kostenbesparingen indien de lijn ondergronds wordt aangelegd, zoals het niet of minder hoeven 

betalen van een schadeloosstelling aan gedupeerden. Het feit dat de afweging onvolledig is en 

bovendien niet verifieerbaar, maakt dat de besluiten alleen al vanwege een ondeugdelijke 

belangenafweging en een motiveringsgebrek in aanmerking komen voor vernietiging. 

Kostenoverwegingen mogen bovendien geen reden zijn om een dergelijk plan van tafel te wegen. 

Zeker niet nu er landschappelijk en ecologisch grote voordelen zijn voor een ondergrondse 

verbinding. Gelet op het maatschappelijk belang en het belang dat heden wordt gehecht aan behoud 

van natuur dient er meer waarde te worden gehecht aan deze aspecten dan dat nu in de besluiten is 

gedaan. 
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Los van het voorgaande komt de bovengrondse aanleg gelet op voorgaande argumenten ook niet ten 

goede aan de ruimtelijke ordening. Het landschap en de ecologie lijden onder het bovengronds 

aanleggen van een hoogspanningsverbinding. Hier komt bij dat de hoogspanningsverbinding 

bovengronds nadelen voor de grondeigenaren met zich meebrengt, welke nadelen met een 

ondergrondse verbinding aanzienlijk verminderen (denk bijvoorbeeld aan het feit dat er met 

machines over het gehele land kan worden gereden bij een ondergrondse verbinding). De risico's 

betreffende het omvallen van masten, het afbreken van een gondel, een mastbreuk of het afbreken 

van een blad van een windturbine doen zich bovendien niet voor bij een ondergrondse verbinding. 

Voor alle argumenten hierbij verwijs ik u tevens terug naar hetgeen in al het voorgaande is 

aangevoerd. Gelet op het voorgaande komen de besluiten voor vernietiging in aanmerking en dient 

te worden heroverwogen een ondergrondse verbinding aan te leggen over - in ieder geval - de 

percelen van cliënt. 

Commercie en het nationaal belang 

In onderliggende stukken, ik verwijs onder andere naar de als bijlage 3 bijgevoegde brief van de 

minister van Economische Zaken aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wordt 

aangegeven dat traditionele spelers op de energiemarkt (zoals de overheid) zich aanpassen en een 

andere functie krijgen. Dit impliceert dat de initiatieven en de meeropbrengsten betreffende de 

hoogspanningsverbinding een commerciële achtergrond hebben. Bovendien speelt het kostenaspect 

bij de belangenafweging een wezenlijke rol. De aanleg van de hoogspanningsverbinding is bedoeld 

om commerciële partijen in Eemshaven mogelijkheden te bieden. Het nationaal belang staat bij de 

belangenafweging en het initiatief tot de aanleg van de verbinding dan ook niet centraal. 

Het realiseren van de hoogspanningsverbinding dient dan ook gelet op het voorgaande niet 

hoofdzakelijk de nationale belangen, waarover artikel 3.28, eerste lid, van de Algemene wet 

bestuursrecht spreekt. Bovendien volgt uit het SEV 111 dat de aanleg van verbindingen van 220 kV en 

hoger moet geschieden om 'dwingende redenen van groot openbaar belang'. Van zowel het 

overwegend nationaal belang als een 'dwingende reden van groot openbaar belang' is cliënt niet 

gebleken. De vereiste aanleiding voor het vaststellen van het inpassingsplan ontbreekt derhalve, op 

grond waarvan het inpassingsplan wegens strijd met de wet- en regelgeving voor vernietiging in 

aanmerking komt. 

Betrokkenheid en belangenafweging 

Cliënt geeft tot slot aan dat hij zich niet gehoord voelt in zijn bezwaren. De hoogspanningsverbinding 

loopt deels over zijn gronden en raakt hem sterk in zijn belangen. Desondanks is cliënt op minimale 

wijze en slechts in het formele proces betrokken bij het project. Nimmer heeft er overleg met cliënt 

plaatsgevonden waarin daadwerkelijk om zijn mening is gevraagd en waarin de mogelijkheid is 

besproken de verbinding ondergronds aan te leggen over zijn percelen. De door cliënte geuite 

bezwaren zijn slechts in formele procedures van de hand gewezen. Hij voelt zich ten gevolge hiervan 
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onvoldoende gehoord en meent dat zijn belangen onvoldoende zijn meegewogen in onderhavige 

procedure. Dit maakt dat het besluit voor vernietiging in aanmerking komt wegens strijd met artikel 

3:2 en artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. 

Concluderend 

Gelet op het voorgaande verzoekt cliënt u uw besluit de hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven 

en Vierverlaten te realiseren te heroverwegen en te besluiten niet tot het realiseren hiervan over te 

gaan dan wel een ondergrondse verbinding aan te leggen. 

Tot slot verzoek ik u mij op de hoogte te houden van de voor cliënt relevante ontwikkelingen in de 

onderhavige procedure. 

Uw berichten wacht ik graag af. 

Met vriendelijke groet, 

Bijlage 1: kennisgeving Staatscourant 

Bijlage 2: brief d.d. 29 maart 2017 aan de Minister van Economische Zaken 

Bijlage 3: brief d.d. 21 december 2016 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
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STAATSCOURANT 
Nr 34354 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 

Kennisgeving aanleg 380 kV-hoogspanningsverbinding Noord-West 

Nederland, Ministerie van Economische Zaken 

22 juni 

2017 

Van vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage voor 
de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding van station Eemshaven Oudeschip naar station 
Vierverlaten. Iedereen kan reageren op de ontwerpbesluiten met een zienswijze. 

1 Noord • West 380kV 
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TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, heeft het initiatief genomen om de 
huidige 220 kV-verbinding te vervangen door een 380kV-hoogspanningsverbinding tussen station 
Eemshaven-Oudeschip en station Vierverlaten. De verbinding is nodig omdat het huidige net in de 
regio Eemshaven niet voldoende afvoercapaciteit heeft naar de landelijke ring. Dit leidt tot beperkin
gen bij het transport van elektriciteit, bij normaal bedrijf en tijdens onderhoud. Om het knelpunt te 
verlichten heeft TenneT inmiddels extra afvoercapaciteit vanaf station Eemshaven-Oudeschip met een 
tijdelijk extra circuit gerealiseerd naar station Robbenplaat te Eemshaven, maar dit biedt geen 
oplossing voor het onderhoudsknelpunt. 

Wat zijn de volgende stappen? 

Om dit project mogelijk te maken wordt een rijksinpassingsplan vastgesteld door de ministers van 
Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast is een 27-tal overige besluiten nodig. 
Deze besluiten worden gelijktijdig met dezelfde procedure (rijkscoördinatieregeling), voorbereid, 
onder coördinatie van de minister van Economische Zaken. 

Het gaat in deze fase om de volgende overige besluiten: 15 omgevingsvergunningen voor de aanleg 
van de hoogspanningsverbinding en het station, vergunningen en ontheffingen voor het kruisen en 
werkzaamheden nabij wegen, waterwegen en spoorwegen, vergunning Wet beheer Rijkswaterstaats
werken en Waterwetvergunningen. 

Voor het ontwerp-inpassingsplan is een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de gevolgen voor het 
milieu in beeld te brengen. U kunt nu reageren op het ontwerp-inpassingsplan, alle ontwerpbesluiten 
en de onderliggende stukken, waaronder het MER. 
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Waar kunt u de stukken inzien? 

U kunt van vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017 het ontwerp-inpassingsplan, de 
overige ontwerpbesluiten van deze fase, het MER en de andere onderliggende stukken inzien op 
www.bureau-energieprojecten.nl en op papier tijdens reguliere openingstijden op de volgende 
locaties: 
1. Gemeente Winsum, Hoofdstraat W 70, Winsum, T (0595) 44 77 77. 

2. Gemeente Loppersum, Molenweg 12, Loppersum, T (0596) 54 82 00. 

Informatiemarkten 

0022 

De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu organiseren twee inloopavon
den. U bent van harte welkom om daar vragen te stellen en informatie te krijgen over het project en de 
procedure. Deze inloopavonden worden gehouden op: 

dinsdag 4 juli van 19.00 uur tot 21.00 in Best Western Hotel Aduard, Friesestraatweg 13 in Aduard; 
woensdag 5 juli van 19.00 uur tot 21.00 in Trefcentrum Bedum, Prof. Mekelstraat 1-5 in Bedum. 

U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. 

Van 19.00 uur tot 21.00 uur is de zaal open en heeft u de mogelijkheid om de informatiemarkt te 
bezoeken en vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de overheid en TenneT. U kunt vrij 
in- en uitlopen en op ieder moment met de diverse medewerkers spreken. Ook kunt u tijdens de 
inloopavond uw zienswijze mondeling geven. Er is een notulist aanwezig om uw zienswijze op te 
schrijven. 

U kunt uw mening geven 

In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerp-inpassingsplan, de overige 
ontwerpbesluiten, het MER en de andere onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan: 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten en het MER? 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Wat is uw mening over de landschappelijke maatregelen zoals voorgesteld? 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u ual toelichten? 

We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerpbe
sluiten, het MER of de onderliggende stukken u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met 
argumenten. 

Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een 
zienswijze heeft ingebracht, later tegen dat besluit beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrecht
spraak van de Raad van State. 

Hoe kunt u reageren? 

U kunt van vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017 reageren. Wij ontvangen uw 
zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl onder het kopje 
Noord-West 380 kV. U kunt niet reageren via e-mail. 

Per post kan ook: Bureau Energieprojecten, lnspraakpunt Noord-West 380 kV, Postbus 248, 2250 AE 
Voorschoten. Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling genomen worden als u ondertekent 
met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars. 

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens de inloopavonden of via Bureau Energieprojec
ten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, bereikbaar via telefoonnummer (070) 379 89 79. 

Wat gebeurt hierna? 

Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en reacties. Zo snel mogelijk na afloop van de 
inspraaktermijn kunt u deze downloaden via www.bureau-energieprojecten.nl. De zienswijzen en 
reacties worden betrokken bij de definitieve besluiten. In een Nota van Antwoord wordt opgenomen of 
en zo ja, op welke wijze de zienswijzen en reacties in de definitieve besluiten zijn verwerkt. 

De besluiten worden ter inzage gelegd. Hierop staat beroep open. Hoe en wanneer u beroep kunt 
aantekenen wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen 
en op www.bureau-energieprojecten.nl. Zoals aangegeven kan dit alleen indien u een zienswijze heeft 
ingediend. 
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Meer informatie 

Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl en www.eemshaven
vierverlaten380kv.nl. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met 

Bureau Energieprojecten: (070) 379 89 79. 
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Ministerie van Economische Zaken 

t.a.v. de Minister van Economische Zaken de heer H.G.J. Kamp 

Directoraat-generaal Energie, Telecom & Mededinging, 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Datum: 29 maart 2017 

Onze ref.:  /TenneT • 170100 JF/HI 

Uw ref.: DGETM/E0/16188366 

Behandelaar:  , advocaat 
Direct tel. nr.: (038) 428 00 72 (secr.) 
Direct fax nr.: (038) 428 00 BO 

E-mailadres:  

Betreft: 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten 

Geachte heer Kamp, 

Mijn clienten: 

1. De heer   , 

2. De heer    

3. De heer   , 

4. De heer   , 

5. De maatschap    

verzochten mij u als volgt te berichten. 

Mijn cliënten hebben allen een akkerbouwbedrijf in de Provincie Groningen. Zij krijgen te maken met 

de voorgenomen aanleg van 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten. 

Deze verbinding komt grotendeels te liggen op en over de gronden van mijn cliënten. 

In uw brief d.d. 21 december 2016 heeft u de Voorzitter van de Tweede Kamer over dit project 

geïnformeerd. Hetgeen u stelt in uw brief is niet juist is. Voor mijn cliënten is dit aanleiding zich 
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thans tot u te wenden. U dient uw standpunt inzake de aanleg van de 380 KV verbinding te 

heroverwegen. De verbinding moet ondergronds worden aangelegd. 

Mijn cliënten hebben zoals aangegeven een akkerbouwbedrijf. De gevolgen voor het aanleggen van 

een hoogspanningsverbinding zijn voor een akkerbouwer velen malen groter dan voor bijvoorbeeld 

een melkveebedrijf. Een akkerbouwer moet zijn gronden bewerken, hij moet zaaien, beregenen, 

spuiten en rooien. Al deze werkzaamheden worden voor een gedeelte onmogelijk gemaakt door 

bovengrond een hoogspanningsverbinding op te richten. Een schadeloosstelling is voor mijn cliënten 

geen oplossing voor deze verstoring van de bedrijfsactiviteiten. 

De belangen van mijn cliënten worden gediend met een ondergrondse aanleg. Bestaande lijnen 

worden in dat geval op de meest juiste wijze vervangen. Ondergrondse aanleg is ook goed mogelijk. 

Uw afwegingen om de leiding niet ondergronds aan te leggen zijn beperkt. Zo noemt u niet 

verifieerbare bedragen en houdt u geen rekening met kostenbesparingen. Aan de zijde van mijn 

cliënten is het belang van de landbouw duidelijk aantoonbaar. Cliënten vormen tezamen ook een 

substantiële groep belanghebbenden. Met de keuze voor een ondergrondse aanleg behoudt u 

kwalitatief hoogwaardige grond voor de akkerbouw. 

Nog stuitender is dat u in uw brief aangeeft met alle betrokken partijen overleg te hebben gevoerd. 

Dit is niet juist. Mijn cliënten vormen tezamen een groot deel van de percelen waarover mast zal 

worden aangebracht. U heeft met mijn cliënten nimmer gesproken over de voordelen van het 

aanbrengen van een ondergrondse aanleg. Alvorens een besluit te nemen dient u in overleg te 

treden met mijn cliënten. Gaat u hiertoe niet over dan zal vaststelling van het Rijksinpassingsplan een 

probleem voor u worden. 

U spreekt over de nut en noodzaak van de verbinding en u verwijst hierbij naar de Rijksdoelstellingen 

in verband met het energieakkoord. U geeft aan dat de traditionele spelers op de energiemarkt 

(zoals de overheid} zich aanpassen en een andere functie krijgen. U stelt hiermee zelf al vast dat de 

initiatieven en de meeropbrengsten betreffende de 380 kV lijn commerciële achtergronden hebben. 

De aanleg van de verbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten is bedoeld om commerciële partijen 

gevestigd in Eemshaven mogelijkheden te bieden. Algemeen nut staat dan ook niet centraal bij de 

afwegingen. Het commerciële belang is doorslaggevend. Gelet op het belang van de commerciële 

partijen menen cliënten dat het eerder voor de hand zou liggen het omvormerstation te verplaatsen 

naar Groningen. Hiermee wordt schade voor mijn cliënten voorkomen en het belang van de 

commerciële partijen gediend. 
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U geeft tenslotte aan overleg te hebben gevoerd met de regio. Mijn cliënten heeft u - bovenstaand is 

hier al op ingegaan - niet gesproken. In geen geval voelen zijn zich gehoord in hetgeen gesteld in uw 

brief. 

Het Rijksinpassingsplan zoals thans door u voorgesteld zal de eindstreep niet zal halen. In het plan 

worden de belangen van mijn cliënten onvoldoende meegewogen. 

Cliënten verzoeken u gelet op het bovenstaande te komen tot een heroverweging. U zou in dit kader 

mijn cliënten ook de gelegenheid moeten geven hun standpunt toe te lichten. U zult uw eigen 

standpunt dan ook moeten motiveren. Indien wordt gekozen voor een ondergrondse leiding zijn 

mijn cliënten - onder voorwaarden - bereid af te zien van een schadeloosstelling voor het gebruik 

van de grond. 

Graag verneem ik uw reactie. De Provincie Groningen, de betrokken gemeenten en Tennet krijgen 

t van deze brief. 
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Ministerie van Economische Zaken 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Binnenhof 4 

2513 AA DEN HAAG 

Datum 21 december 2016 

Betreft 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten 

Geachte Voorzitter, 

Tijdens het Algemeen Overleg 380 kV d.d. 17 maart 2016 heb ik met uw Kamer 
gesproken over de beoogde 380 kV hoogspanningsverbinding van Eemshaven 
naar Vierverlaten. Ik heb uw Kamer toen toegezegd dat ik nog een keer zou 
bekijken of ondergrondse aanleg van een deel van deze hoogspanningsverbinding 
evidente maatschappelijke meerwaarde heeft en of dat opweegt tegen de 
meerkosten die hiermee zijn gemoeid. De afgelopen maanden heeft TenneT, in 
nauw overleg met mij en met de regio, hiernaar een onderzoek uitgevoerd, vanuit 
haar verantwoordelijkheid als beheerder van het hoogspanningsnet. Hierbij 
informeer ik uw Kamer over de stand van zaken ten aanzien van de nut en 
noodzaak van de nieuwe 380 kV verbinding, de reeds doorlopen processtappen in 
het kader van de Rijkscoördinatieregeling (RCR), de onderzoeksaanpak, de 
onderzoeksresultaten en het proces dat ik met de regio heb doorlopen om een 
zorgvuldige afweging te kunnen maken. Daarbij geef ik tevens aan hoe ik invulling 
geef aan de diverse moties die uw Kamer heeft aangenomen ten aanzien van dit 
project (Kamerstukken 31 239, nrs. 226, 234 en 238). Vervolgens licht ik mijn 
afweging toe en schets ik wat dit betekent voor het vervolg. 

Nut en noodzaak van deze verbinding 

Het kabinet staat voor een overgang naar meer hernieuwbare energie. Het Rijk 
heeft afspraken gemaakt in het Energieakkoord om 14% hernieuwbare energie in 
2020 en 16% in 2023 te realiseren. In de onlangs gepubliceerde Energieagenda 
heb ik tevens het kader neergezet voor de energietransitie na 2023. De 
hoeveelheid hernieuwbaar opgewekte stroom, zoals uit wind- en zonne-energie, 
neemt toe en daarmee ook de fluctuaties in het net. In tegenstelling tot 
elektriciteit uit conventionele fossiele brandstoffen is het aanbod van elektriciteit 
uit wind en zon immers niet constant beschikbaar om te voldoen aan de vraag, 
waardoor meer fluctuaties optreden. Dit vraagt veel van het bestaande 
elektriciteitsnetwerk. Lokaal opgewekte energie vervangt daarnaast deels de 
vraag naar centraal opgewekte energie; ook consumenten worden producent. 
Traditionele spelers passen zich aan en krijgen in toenemende mate een centrale 
functie als achtervang. 

Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 

Mededinging 

Directie Energie en Omgeving 

Bezoekadres 
Bezuldenhoutseweg 73 
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2500 EK Den Haag 

Factuuradres 

Postbus 16180 
2500 BO Den Haag 

Overheldsldentlficatlenr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 

www.rijksoverheid.nl/ez 
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Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat een deel van het landelijk 
hoogspanningsnet niet voldoet aan de eisen van de toekomst, zo ook de 

bestaande 220 kV verbinding van Eemshaven naar Vierverlaten. Er treden onder 

andere knelpunten op in de afvoer van elektriciteit die in de Eemshaven wordt 

opgewekt en wordt aangevoerd vanuit windparken op zee en via interconnectoren 
met Noorwegen en Denemarken. Dit maakt dat deze verbinding verzwaard moet 

worden naar een 380 kV verbinding, vooralsnog met 2 circuits waarbij de 
verbinding wordt voorbereid om in de toekomst uit te breiden naar 4 circuits. 

Proces met de regio 

Hoogspanningsverbindingen hebben impact op hoe omwonenden hun omgeving 
ervaren. Dit vraagt erom dat deze zorgvuldig worden ingepast. De inpassing van 
deze verbinding is niet mogelijk zonder goede betrokkenheid van partners in de 
regio. Met de moties Mulder (Kamerstuk 31 239, nr. 226), Van Tongeren en Jan 
Vos (Kamerstuk 31 239, nr. 234) en Van Veldhoven (Kamerstuk 31 239, nr. 238) 
heeft uw Kamer dan ook terecht aandacht gevraagd voor goede afstemming met 

de regio. Hieronder zet ik uiteen welk proces de afgelopen jaren is gevolgd en 
wanneer en waarover overleg met partijen uit de regio heeft plaatsgevonden. 

Ik beschouw de moties als ondersteuning van dit proces en ben voornemens om 
voor het vervolg overeenkomstig deze werkwijze te blijven handelen. 

Sinds 2009 wordt gewerkt aan de planologische voorbereiding van de nieuwe 
verbinding. In die periode is een aantal processtappen doorlopen. Eerst zijn 
realistische tracé-alternatieven ontwikkeld, waarvan de meest kansrijke zijn 
onderzocht in een milieueffectrapportage die momenteel in het stadium van 
afronding verkeert. Naast de milieueffecten zijn ook andere elementen zoals 
kosten en techniek in beeld gebracht en betrokken bij de afweging welk tracé de 

voorkeur verdient. Vanaf de startnotitie voor dit project in 2009 is regelmatig 
overleg gevoerd met gemeenten, provincie, omwonenden en bedrijven in de 
regio. Dit heeft onder andere geleid tot tracéoptimalisatie en wijziging van een 

flink deel van de mastposities. Op basis van al deze elementen is door mij een 
voorkeurstracé uitgewerkt in een voorontwerp-inpassingsplan. 

Dit voorkeurstracé vervangt de bestaande 220 kV verbinding in Groningen. 

Daarnaast wordt de bestaande 110 kV verbinding tussen Brillerij en Vierverlaten 

verwijderd. De belangrijkste overweging om te komen tot dit voorkeurstracé is de 
afname van het aantal kilometers hoogspanningsverbinding en de afname van het 

aantal gevoelige bestemmingen (woningen, scholen, crèches en 
kinderopvangplaatsen). In de huidige situatie is sprake van 50 kilometer 
hoogspanningsverbinding en 66 gevoelige bestemmingen. In het voorkeurstracé 

daalt dit naar circa 40 kilometer hoogspanningsverbinding en 3 gevoelige 
bestemmingen. 

Directoraat-generaal 

Energie, Telecom & 

Mededinging 
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Het afgelopen jaar is het overleg met bestuurders van betrokken gemeenten en 
de provincie Groningen geïntensiveerd. Dat past ook bij de fase van de RCR
procedure waarin het project zich bevindt, namelijk die van bestuurlijk 
vooroverleg over het inpassingsplan. Het in het voorontwerp inpassingsplan 
uitgewerkte voorkeurstracé is in het kader van het vooroverleg op grond van 
artikel 3.1.1. van het Besluit op de ruimtelijke ordening (het zogenoemde Bro
overleg) in december 2015 voorgelegd aan Provinciale Staten van Groningen en 
de gemeenteraden van Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Loppersum, 
Winsum en Zuidhorn. Daarnaast vond informeel overleg plaats van medewerkers 
van mijn ministerie met werkgroepen van bewoners uit Westerdijkshorn en 
Sauwerd/Wetsinge en de Natuur en Milieufederatie Groningen. 

Eind 2015 - vlak voor de bovengenoemde Bra-fase - heeft TenneT op basis van 
technische gronden vastgesteld dat in Nederland maximaal 40 kilometer van het 
380 kV hoogspanningsnet kan worden verkabeld. Van deze 40 kilometer wordt 20 

kilometer toegepast in de randstad (randstad 380 kV Noord- en Zuidring). De 
resterende 20 kilometer kan onderdeel uitmaken van andere nog aan te leggen 
380 kV verbindingen. TenneT heeft aangegeven dat van deze 20 kilometer in 
Groningen technisch gezien maximaal 10 km ondergronds kan worden aangelegd. 

Het feit dat in Nederland 40 kilometer van het 380 kV op technische gronden kan 
worden verkabeld maakt het nog niet automatisch noodzakelijk of verantwoord 
om dit ook te doen. Verkabeling kan aan de orde zijn bij knelpunten waarbij 
ondergrondse aanleg leidt tot substantiële en financieel verantwoorde oplossingen 
en waarbij evidente maatschappelijke meerwaarde is te behalen. Dit vergt op 
grond van het derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) een 
gedegen afweging per project. In mijn brief van 2 december 2015 (Kamerstuk 29 

023, nr. 201) heb ik geschetst hoe ik met eventuele ondergrondse aanleg omga. 

Als gevolg van de nieuwe informatie van TenneT omtrent de mogelijkheid tot 
verkabeling hebben enkele gemeenten en de provincie Groningen verzocht om 
een transparante afweging inzake het al dan niet ondergronds aanleggen van een 
deel van de verbinding. Om hieraan tegemoet te komen heb ik een onderzoek 
aangekondigd door TenneT in haar rol als beheerder van het landelijke 
hoogspanningsnet. Ik ben met de regionale bestuurders in overleg gegaan over de 
onderzoeksaanpak van TenneT. Ook is de onderzoeksaanpak gepresenteerd in 
twee informatieavonden voor omwonenden. In april en juli 2016 is gesproken met 
gedeputeerden van de provincie Groningen. In oktober en december 2016 is de 
overlegtafel verbreed met wethouders van de betrokken gemeenten Bedum, 
Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Loppersum, Ten Boer, Winsum en Zuidhorn. De 
provincie en gemeenten hebben voor zichzelf de nut- en noodzaak van de 
verbinding tegen het licht gehouden, eigen alternatieven ontwikkeld en deze 
getoetst aan een eigen afwegingskader. Ik ben positief over dit proces. Het proces 
heeft geleid tot wijzigingen in de aanpak van het door TenneT uitgevoerde 
onderzoek en bijgedragen aan een gedeeld beeld van noodzaak en urgentie van 
de 380 kV verbinding. 
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Afweging aan de hand van de onderzoeksresultaten 

Uitgangspunt in de aanpak van het door TenneT uitgevoerde onderzoek is het 
derde structuurschema elektriciteitsvoorziening (SEV III). Conform SEV III worden 
hoogspannings-verbindingen van 220 kV en hoger in beginsel bovengronds 
aangelegd. Er moet dus een duidelijke aanleiding zijn om ondergronds te 
overwegen. Het onderzoek heeft geleid tot ondergrondse alternatieven die 
vergeleken zijn met het eerder vastgestelde voorkeursalternatief (VKA). Vanwege 
wettelijke eisen die hiervoor gelden is gekeken naar alle realistische tracé
alternatieven. Hieronder bevindt zich ook een alternatief dat bewoners zelf hebben 
aangedragen en eerder niet was onderzocht omdat het gedeeltelijke ondergrondse 
aanleg vereist. Deze alternatieven zijn vergeleken op het aantal gevoelige 
bestemmingen, ecologie, landschap, techniek, kosten en tijd. Op basis van de 
resultaten heb ik een afweging gemaakt. Voor de resultaten en de 
achtergrondrapporten verwijs ik naar bijlagen 1 en 2 bij deze brief. 

In het beleidsadvies bij bovengrondse hoogspanningslijnen1 wordt geadviseerd om 
bij nieuwe hoogspanningsverbindingen zoveel als redelijkerwijs mogelijk te 
vermijden dat gevoelige bestemmingen in de magneetveldzone van nieuwe 
hoogspanningsverbindingen komen te liggen. Het voorkomen van gevoelige 
bestemmingen heeft daarmee een prominente plaats naast de milieuaspecten 
natuur en landschap. Zoals hierboven aangegeven leidt het eerdere VKA al tot een 
afname van het aantal gevoelige bestemmingen van 66 in de huidige naar 3 in de 
nieuwe situatie. De alternatieven met gedeeltelijke ondergrondse aanleg leveren 
op dit punt weinig voordeel op. 

Het VKA scoort op het thema ecologie minder goed dan de ondergrondse 
varianten. Het VKA doorkruist enkele weidevogelgebieden waar onder andere 
grutto's voorkomen. De effecten hiervan kunnen echter zo nodig grotendeels 
worden gemitigeerd door het treffen van maatregelen zoals agrarisch 
natuurbeheer en het inrichten van nieuwe weidevogelgebieden. De ondergrondse 
alternatieven scoren ook op het thema landschap beter dan het VKA omdat hier 
over relatief grote lengte zou worden verkabeld. Toch scoort het VKA niet negatief 
op landschappelijke effecten. Dat komt onder andere omdat de bestaande 220 kV 
verbinding en een gedeelte van de 110 kV verbinding worden verwijderd. 

TenneT heeft ook bekeken hoe het VKA en de ondergrondse alternatieven scoren 
op techniek. De ondergrondse varianten scoren op dit thema minder goed dan een 
bovengrondse verbinding vanwege de betrouwbaarheid en kennen een langere 
hersteltijd in het geval van een storing. Dit thema weegt voor mij minder zwaar 
omdat TenneT heeft aangegeven dat 10 km ondergrondse aanleg vanuit technisch 
oogpunt mogelijk en verantwoord is. 

' Minister van VROM (2005) Advies met betrekking tot hoogspanningslijnen. Ministerie van VROM 

SAS/20051831L8. Minister van VROM (2008) Verduidelijking van het advies met betrekking tot 

hoogspanningslijnen. Ministerie van VROM DGM\2008105664 
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Ten slotte zijn de kosten van de verschillende alternatieven in kaart gebracht. 

De kosten van een geheel bovengrondse verbinding worden geraamd tussen de 

200 en 300 miljoen euro. De meerkosten van de ondergrondse alternatieven ten 

opzichte van het VKA variëren van 105 tot 135 miljoen euro. Daarbij opgeteld 

komen ook zogenaamde congestiekosten die het gevolg zijn van vertraging in het 

proces bij een keuze voor ondergronds. Deze totale kosten van gedeeltelijke 

ondergrondse aanleg moet worden afgewogen tegen de vraag of de 

maatschappelijke meerwaarde die te behalen is met het oplossen van knelpunten 

door middel van ondergrondse aanleg evident is. Ik weeg daarnaast ook mee of 
deze knelpunten op andere (goedkopere) wijze gemitigeerd of opgelost kunnen 

worden. 

Na beschouwing van alle realistische alternatieven concludeer ik dat de 

meerwaarde van gedeeltelijke ondergrondse aanleg van de 380 kV verbinding in 
Groningen op het onderdeel gevoelige bestemmingen gering is. Op ecologie en 

landschap is de meerwaarde substantiëler. Omdat de effecten van een 

bovengrondse verbinding op ecologie ook op andere wijze gemitigeerd kunnen 

worden, vind ik de forse meerkosten van ondergrondse aanleg niet opwegen 

tegen de maatschappelijke meerwaarde die dit oplevert. Deze conclusie is voor 

mij aanleiding om het in het voorontwerp-inpassingsplan opgenomen 

voorkeursalternatief (VKA) te herbevestigen. Ik koppel daaraan wel een stevig 

pakket aan compenserende maatregelen om de effecten op ecologie zoveel als 

redelijkerwijs mogelijk te mitigeren. 

Ik realiseer me dat het landschap sterk verbonden is met hoe omwonenden hun 

omgeving ervaren. Daarom zet ik in op versterking van de landschappelijke 

structuur in het gebied op een passende wijze zodat een nieuw evenwicht in het 

landschap ontstaat. Deze maatregelen werk ik uit met omwonenden, provincie, 

gemeenten en TenneT en zullen onderdeel uitmaken van het ontwerp

inpassingsplan. Voorwaarde is wel dat hierbij sprake is van een duidelijke 

projectrelatie met de 380 kV verbinding. 

Vervolgstappen 

Ons kenmerk 
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De volgende stap in de procedure is het ter inzage leggen van het ontwerp-
\ 

Rijksinpassingsplan met de bijbehorende milieueffectrapportage voor de zomer 

van 2017. Op dat moment kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen. In de 

tussenliggende periode zullen de onderzoeksresultaten van TenneT worden 

betrokken in de milieueffectrapportage. Ook zullen de maatregelenpakketten voor 

ecologie en landschap worden afgerond. 
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Verzonden: Woensdag 2 augustus 2017 20: 24 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Noord-West 380 kV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
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Aan de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu, de colleges van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Loppersum, 

Winsum, Zuidhorn, de president-directeur van ProRail, het dagelijks bestuur van Waterschap 

Noorderzijlvest, het college van gedeputeerde staten van de provincie Groningen. 

t.a.v. Bureau Energieprojecten 

lnspraakpunt Noord-West 380 kV 

www.bureau-energieprojecten.nl 

Betreft: zienswijze Noord-West 380 kV 

Groot-Wetsinge, 2 augustus 2017 

Geachte minister, 

Naar aanleiding van de ter v1s1e legging van ontwerp Rijksinpassingsplan aanleg 380 kV

hoogspanningsverbindi ng Noord-West Nederland dien ik in deze brief mijn zienswijze in op het op dit 

moment ter visie liggende ontwerp Rijksinpassingsplan aanleg 380 kV-hoogspanningsverbinding 

Noord-West Nederland, de overige ontwerpbesluiten van deze fase, het MER en de andere 

onderliggende stukken die betrekking hebben op dit plan/project. 

Op grond van de Rijkscoördinatieregeling coördineert het Rijk de voor de uitvoering van dit project 

benodigde vergunningen, maar blijven de verschillende bevoegde bestuursorganen verantwoordelijk 

voor het nemen van een besluit en de inhoud daarvan. Deze zienswijze is tevens gericht tot: 

• De gemeenten Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Loppersum, Winsum, Zuidhorn, 

verantwoordelijk voor de ontwerp-omgevingsvergunningen voor de bouw van masten, het 

kappen van bomen, tijdelijke werkterreinen, tijdelijke werkwegen en uitritten; 

• ProRail, verantwoordelijk voor het ontwerpbesluit Vergunning Spoorwegontheffing; 

• Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor de ontwerpbesluiten Watervergunning kruisen 

Starkenborgh en vergunning tijdelijke uitrit N33 op grond van de Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken; 

• Waterschap Noorderzijlvest, verantwoordelijk voor de ontwerpbesluiten inzake 

Watervergunningen voor verschillende verbindingen en voor station Vierverlaten 

• Omgevingsdienst Groningen / Gemeente Groningen, verantwoordelijk voor de ontwerp

Omgevingsvergunning station Vierverlaten (milieurevisie, bouw, uitrit, kap); 

• Provincie Groningen, verantwoordelijk voor de ontwerp- Vergunning Kanalenregelement 

Groningen en een ontwerp-Ontheffing Wegenreglement (plaatsen jukken en werkterreinen 

nabij provinciale weg). 

Mijn zienswijze is gericht tegen het gehele plan en al zijn (al dan niet hier genoemde) onderdelen. Ik 

verzoek u, onder verwijzing naar artikel 2:3 Algemene wet bestuursrecht (Awb) deze zienswijze 

onverwijld door te zenden aan de betreffende bestuursorganen. 
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1. Inleiding 

Vanuit uit mijn professionele achtergrond en expertise als bedrijfseconoom in de energiesector (12 

jaar directeur en bestuurder van kabelfabriek NKF, nu Prysmium; 7 jaar directeur en bestuurder van 

NACAP, een bedrijf gespecialiseerd in de aanleg van pijpleidingen en gestuurde boringen; 7 jaar 

directeur en bestuurder bij KDE-Energy, ontwikkeling windparken) heb ik een aantal 

onvolkomenheden en onjuistheden in uw benadering vast kunnen stellen welke ik zal toelichten in 

onderstaande. 

2. Financieel economisch haalbaarheid 

Ten aanzien van de financieel economisch haalbaarheid ver wijst u in de paragraaf 8.2.1 u slechts naar 

de Electriciteitswet 1998: 'Gezien nut en noodzaak van het project kan Tennet de investeringskosten 

doorberekenen in de tarieven van transport van elektriciteit. Eveneens artikel 3.28 van WRO 

ondersteunt dit. Bijkomende kosten zoals: mitigerende maatregelen, tijdelijke bouwplaatsen, 

herstelwerkzaamheden en eventuele planschade vallen hieronder. Autoriteit Consument en markt 

(ACM) houdt toezicht op een efficiënte en effectieve taakuitoefening door Tennet.' Ik constateer hier 

dat een feitelijke rendementseis ontbreekt welke nodig is om de financieel economische haalbaarheid 

vast te stellen. Bij het bepalen van economisch rendement is het raadzaam om verschillende 

alternatieven met elkaar te vergelijken, bijvoorbeeld: alternatieve tracés, het stilzetten van de 

kolencentrale in de Eemshaven, ontsluiting van windparken op zee door middel van gelijksroomkabels 

rechtstreeks naar de Randstad, etc. Een dergelijk vergelijk van alternatieve opties geeft een feitelijke 

financieel economische onderbouwing qua efficiency en effectiviteit. Bij het bepalen van de financieel 

economische haalbaarheid van een mega-investering zoals onderhavige hoogspanningsverbinding die 

een technische levensduur heeft van 50 jaar en mogelijk veel langer, is ook de financieel economische 

haalbaarheid op lange termijn aan de orde. Er moet dan gekeken worden naar de duurzaamheid van 

de investering en de verschoven kosten naar de toekomst. Deze kosten zijn moeilijker te berekenen, 

maar treden wel degelijk op en horen onderdeel uit te maken van de afweging. Ook ontbreekt een 

onderbouwing van de duurzaamheid van het investeringsvoorstel van Tennet. ACM kan bovendien 

niet toezien op een efficiënte en effectieve taakuitoefening door Tennet bij het ontbreken van de 

financieel economische keuze uit alternatieven op korte en lange termijn en een afweging op 

maatschappelijke kosten (lees: duurzaamheid richting de toekomst). Uw benadering behelst slechts 

een boekhoudkundige controle en omvat geen economische afweging. Op deze wijze krijgt de 

afweging ten aanzien van financieel economisch haalbaarheid nu een oneigenlijke vorm en lading. 

Gezien de omvang en de lange termijn van de investering kan het rendement alleen benaderd worden 

door verschillende alternatieve tracés en technische oplossingen op korte en lange termijn onderling 

te vergelijken. Een lange termijn afweging met een inzage in de maatschappelijke kosten (bijvoorbeeld 

de door de tijd veranderende opvattingen over hoe om te gaan met het schaarse open landschap en 

teruglopende biodiversiteit) is noodzakelijk, omdat er naast de directe ook toekomstige kosten zullen 

optreden. Ook is het noodzakelijk om bij het vaststellen van de financieel economische haalbaarheid 

niet alleen eventuele ondergrondse aanleg af te zetten tegen eventuele bovengrondse aanleg, maar 

alle mogelijke alternatieven tegen elkaar (zie voor deze mogelijke alternatieven onder andere ook de 

zienswijzen met kenmerken WDH_S-W_31/07/017 en 17-018-EW). In uw afweging wordt uitsluitend 

naar de korte termijn en naar de directe kosten gekeken van ondergrondse en bovengrondse aanleg. 

Tevens kan ondergrondse aanleg, anders dan u stelt, geen probleem zijn in uw eigen financieel 

economische benadering waarbij de kosten in tarieven worden versleuteld. 
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Anders dan in uw beschrijving en afweging het geval is horen de lange termijn kosten en verschoven 

kosten voor een juiste afweging van de financieel economisch haalbaarheid inzichtelijk te zijn. Het feit 

dat er 16 maatschappelijke organisaties, burgerwerkgroepen, alle betrokken gemeenten, de provincie 

Groningen en de Tweede kamer voor gedeeltelijke ondergrondse aanleg zijn (zie ook zienswijzen met 

kenmerken WDH_S-W_31/07/017 en 17-018-EW) duidt bijvoorbeeld op aanzienlijke verschoven 

(maatschappelijke) kosten. Hetzelfde geldt voor de directe en indirecte kosten op lange termijn. 

Verder staat de configuratie van energienetwerken als gevolg van de snelle ontwikkeling van zonne

energie en windenergie al lange tijd ter discussie. Een zeer waarschijnlijk scenario is dat zwaar 

transport over lange afstand minder noodzakelijk wordt door de ontwikkeling van lokale opwek, omdat 

stroom in toenemende mate opgewekt wordt waar het gebruikt wordt. Het is daarom raadzaam om 

te investeren waar energie voorhanden is, zoals bij bijvoorbeeld bij Google in de Eemshaven. In de 

afweging wordt niets gezegd over deze ontwikkeling en discussie, terwijl dit in verband met een 

correcte financieel economische afweging cruciaal is. 

U heeft ook verzuimd inzichtelijk te maken hoeveel er wordt verdiend aan het stroomvervoer in 

Groningen en wat de inschattingen zijn hoeveel de verdiensten zullen toenemen de komende 

tientallen jaren. Voor een degelijke kostenafweging is het noodzakelijk ook de baten in beeld te 

brengen. Per jaar lopen de verdiensten voor zowel Tennet en het ministerie van EZ landelijk fors toe: 

in 2015 bijvoorbeeld steeg de winst van 596 naar 704 miljoen, en de Nederlandse staat kreeg van de 

staatsdeelneming een dividend van 196 miljoen euro uitgekeerd, tegen 117 miljoen euro een jaar 

eerder. 

3. Ondergrondse aanleg 

U stelt dat de kosten van de aanleg en instandhouding van de nieuwe 380 kV-verbinding worden 

gedragen door TenneT en dat de financieel economische haalbaarheid van het project niet ter discussie 

staat. Tevens stelt u dat de maatschappelijke meerwaarde van deels ondergrondse aanleg niet evident 

is gezien de forse meerkosten die dit met zich meebrengt en dat deze kosten in strijd zijn met de 

uitgangspunten van SEV 111. Dit is niet logisch en kan niet kloppen. U en Tennet hebben immers vooraf 

aangegeven dat er 10 km ondergrondse aanleg op dit plan realistisch haalbaar is, u stelt tevens dat de 

financieel economisch haalbaarheid niet ter discussie staat op het de voorgestane verbinding, het SEV 

111 biedt aantoonbaar ruimte voor gedeeltelijke ondergrondse aanleg en anders dan u stelt is er wel 

degelijk sprake is van maatschappelijke meerwaarde: zowel de TK, als de provincie, alle betrokken 

gemeenten en 16 maatschappelijke organisaties en burgerwerkgroepen hebben u unaniem deze 

meerwaarde aangegeven (zie zienswijze met kenmerk WDH_S-W_31/07/017). Een hogere 

maatschappelijke meerwaarde kan er niet zijn en is tot dusver nergens anders in Nederland 

vertoond. Het SEV 111 stelt ook dat bij lokale knelpunten op projectniveau een integrale afweging zal 

worden gemaakt op basis waarvan besloten kan worden tot andere oplossingen, zoals gedeeltelijke 

ondergrondse aanleg of alternatieve tracering. Gezien uw ondergrondse deelstudies en het opnemen 

van 2 tracés met ondergrondse delen in de mer, geeft u zelf ook aan dat er sprake is van knelpunten 

in Groningen. Ook kon het gezien de opname van de mogelijkheid van ondergrondse aanleg in de SEV 

111 zelfs financieel en technisch gezien destijds in 2009 al, toen de technische stand van zaken en de 

kosten nog heel anders lagen dan nu. Er is nu immers landelijk 40 km gereserveerd en nadrukkelijk 
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aangegeven dat op het Groningse tracé 10 km mogelijk is. Ook is er elders in N L al ca. 20 km 

gerealiseerd. SEV 111 stelt bovendien niets over maatschappelijke meerwaarde of over een kosten

maximum. Het gaat hier daarnaast juist om een integrale afweging: nieuwe doorsnijding van een open 

en onaangetast eeuwenoud cultuurgebied (Westerdijkshorn-Oude-Ae-Winsumermeedengebied), de 

afname en/of verstoring van leefgebied van weidevogels in en buiten de NNN en de significante 

aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van de belangrijkste leefgebieden van 

weidevogels (zg. NNN-gebieden) in een door energie-exploitanten zwaar getroffen provincie. Tevens 

speelt een nieuwe diagonale doorsnijding van de aan een gelegen dorpjes Sauwerd en Klein-Wetsinge 

met bovendien een nieuwe zware hoeksopstelling en een enorme maar door u telkens verzwegen 

impact op de omwonenden, het verdwijnen van twee beeldbepalende panden, en het doorsnijden en 

aantasten van het Nationaal landschap Middag Humsterland. Dit laatste is wél in strijd met de 

uitgangspunten van het SEVlll. Er zijn bovendien allerhande alternatieven mogelijk (zie zienswijze met 

kenmerk WDH_S-W _31/07 /17), waarmee het Nationaal Landschap in hogere mate of zelfs in het 

geheel kan worden ontzien (zoals bij uw eigen ORANJE alternatief). Daarnaast: ondergrondse aanleg 

kost ten principale immers meer dan bovengronds en dat was tijdens het vaststellen van het SEV 111 al 

duidelijk, maar was zelfs destijds geen reden om het niet op te nemen in het SEVlll. Ook heeft Tennet 

rekening gehouden bij het aanbesteden van de aanleg van het tracé met een ondergronds deeltracé. 

Dit laatste geeft aan dat de kosten op voorhand geen probleem vormden, maar achteraf (op overigens 

geheel on-transparante wijze) als legitimering worden aangewend om van ondergronds af te zien. Ook 

de leveringszekerheid is geen argument waarop ondergrondse aanleg in strijd zou zijn met de 

uitgangspunten van het SEV 111, immers er zijn 10 km ondergronds mogelijk. Uw conclusie dat deels 

ondergrondse aanleg in strijd zou zijn met het SEV 111 klopt niet en is anders dan u stelt mede op basis 

van bovenstaande juist in overeenstemming met het SEV 111. U maakt ook niet duidelijk waarom 

ondergrondse aanleg in Groningen te duur zou zijn en elders in Nederland niet. Verder heeft u bij de 

kostenafweging zoals uit bovenstaande blijkt geen rekening gehouden met verschoven kosten (naar 

milieu en woonomgeving) waarbij de ondergrondse aanleg in de meest kwetsbare gebieden langs het 

tracé (zoals het belangrijkste weidevogelgebied van de provincie nabij Westerdijkshorn en het 

Nationaal Landschap Middag-Humsterland) aanzienlijk goedkoper zal scoren dan bovengrondse 

aanleg. Ook gaat kostenverschil nog uit van verouderde gegevens welke inmiddels zijn ingehaald door 

de tijd. Immers er is inmiddels een significant goedkopere (- 30%) ondergrondse Prysmiumkabel met 

een aluminium geleider. Bovendien is deze kabel ook significant lichter qua gewicht, waardoor ook de 

aanlegkosten lager zullen uitvallen dan u nu heeft beraamd. Verder zal ondergrondse aanleg ook een 

groot deel van de door u voorgestane compensatiekosten voor weidevogels, landschap en planschade 

overbodig maken. Dit ontbreekt nu in uw calculatie en hoort er in opgenomen te worden. 

Op basis van genoemde argumenten kan alleen maar geconcludeerd worden dat de onderbouwing 

van 'ondergronds is duurder' niet gestoeld is op een economische verantwoorde analyse, maar op een 

retorische boekhoudkundige benadering om bovengrondse aanleg er door te drukken. Daarbij maakt 

u in uw toelichting op uw besluit de wijze waarop u überhaupt tot uw kostenvergelijk bent gekomen 

onvoldoende transparant: de in de leges aangegeven bouwsommen zijn niet consistent met de door u 

gehanteerde kengetallen. 
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4. Tot slot 

Uw huidige kostenonderbouwing komt niet overeen met de actuele technische stand van zaken, is 

economisch onjuist, niet volledig en inconsistent. Bij een juiste afweging in lijn met alle economische 

en technische ontwikkelingen zult u de voorkeur geven aan gehele of gedeeltelijke ondergrondse 

aanleg. 

Ik vertrouw er op dat u als formeel eindverantwoordelijke in dit dossier tot een juiste afweging komt, 

dat u daarin in ieder punt van deze zienswijze zult meenemen en uw afwegingen op bovenstaande zult 

aanpassen. 

Met vriendelijke groet, 
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Aan de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu, 
de colleges van burg em ee ster en wethouders van de gemeente Bed urn, Delf zijl, Eemsmond, 
Groningen, Loppersum, Winsum, Zuidhorn, 
de president-directeur van Pro Rail, 
het dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest, 
het college van gedeputeerde staten van de provincie Groningen, 

t.a.v. Bureau Ene rg iep ro jecten 
lnspraakpunt Noord-West 380 kV 
www. bureau-energie projecten. n 1 

Ons kenmerk: 17-018-EW 
Betreft: zienswijze Noord-West 380 kV 

Geachte minister, bestuurders, 

Groningen, 2 augustus 2017 

Wij, de on der staande organisaties en personen, tezamen: de eln em ers, dienen in de ze brief 
onze gezamenlijke zienswijzen in op het thans ter visie liggende ontwerp 
Rijksinpassingsplan aanleg 380 kV-hoogspanningsverbinding Noord-West Nederland, de 
overige ontwerpb eslu ite n van de ze fa se, het MER en de andere onderliggende stukken die 
betrekking hebben op d� plan/project. In aanvulling op deze gezamenlijke zienswijze dienen 
verschillende deelnemers tevens, afzonderlijk, een eigen zienswijze in. 

Het grootste deel van deze brief is gericht tot de ministers van Economische Zaken en van 
Infrastructuur en Milieu, die van plan zijn tot dit plan te besluiten. In paragraaf 14 richten wij 
een oproep tot de overige bestuurders. 

Op het Rij ksin passing spla n aanleg 380 kV-hoo gsp an nin gsv erbin ding Noord-West Nederland 
is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Uw voornemen is, blijkens de thans ter inzage 
gelegde stukken, niet alleen de ruimtelijke inpassing van de nieuwe 
ho ogsp an nin gsv erbin ding planologisch te regelen, ma ar levens de voor de uitvoering van dit 
proje et be nodig de besluiten te nemen. Het ga at hier dus niet alleen om een plan, maar 
lev en s om een proje et. 

Op grond van de Rijkscoördinatieregeling coördineert het Rijk de voor de uitvoering van dit 
proje et be nodig de vergun nin gen, maar blijven de verschillende bevoegde be stuursorganen 
verantwoordelijk voor het nemen van een besluit en de inhoud daarvan. Deze zienswijze is 
daarom tevens gericht tot: 
- de gemeenten Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Loppersum, Winsum, Zuidhorn, 

verantwoordelijk voor de ontwerp-omgevingsvergunningen voor de bouw van masten, het 
kappen van bomen, tijdelijke werkterreinen, tijdelijke werkwegen en uitritten; 

- ProRail, verantwoordelijk voor het ontwerpbesluit Vergunning Spoorwegontheffing; 
- Rijkswaterstaat, ve ra ntwoo rd el ijk voor de o ntwerpb esluite n Waterv ergun n in g kruisen 

Sta rke nb orgh en v ergu nn ing tijdelijke uitrit N33 op grond van de Wet beheer 
rijkswaterstaatswe rke n, 

Samen voor een moof en duurzaam Groningen. 
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- Waterschap Noorderzijlvest, verantwoordelijk voor de ontwerpbesluiten inzake 
Watervergunningen voor verschillende verbindingen en voor station Vierve�aten; 

- Omgevingsdienst Groningen I Gemeente Groningen, verantwoordelijk voor de ontwerp
Omgevingsvergunning station Vierve�aten (m ilieureVisie. bouw. uitrit. Kap); 

- Provincie Groningen, verantwoordelijk voor de ontwerp- Vergunning Kanalenreglement 
Groningen en een ontwerp-Ontheffing Wegenreglement (plaatsen juKKen en werkterreinen 
nabij provinciale weg). 

Onze zienswijze is gericht tegen het gehele plan en al zijn (al dan niet hier genoemde) 
onderdelen. Wij verzoeken u, onder verwijzing naar artikel 2:3 Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) deze zienswijze inclusief alle bijlagen onverwijld door te zenden aan de betreffende 
bestuursorganen. 

Eerdere brieven 
Bij brieven: 
- d.d. 23 september 2009, van buurtvereniging WesterdijKshorn; 
- d.d. 2 oktober 2009, Kenmerk 166-09/AdV, verzonden door de Friese Milieufederatie; 
- d.d. 22 juni 2016, Kenm erK 16-016-EW, verzonden door de Natuur en Milieufederatie 

Groningen; 
- d.d. 6 februari 2017: open brief van provincie. betrokken gemeenten en 16 organisaties; 
hebben wij eerdere reacties gegeven op de pi annen voor een 380 KV 

hoogspanningsverbinding Eemshaven - Vierverlaten. Deze zijn als bijlage hierbij gevoegd. 
w� verzoeken u de inhoud daarvan als hier herhaald en ingelast te beschouwen. 
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1. Inleiding 

U wilt een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding realiseren tussen de Eemshaven en 
GroningenNierverlaten. Wij begrijpen nut en noodzaak, maar vinden dat de nieuwe 
hoogspanningsverbinding zo goed mogelijk in het gebied zou moeten worden ingepast. Het 
door u ter visie gelegde voorkeursalternatief voldoet daar niet aan. 

Het in 2008, zonder overleg met de betrokkenen, door u aangewezen tracé is inmiddels 
volkomen achterhaald. Het tracé is bovendien zeer schadelijk voor het oude weidse 
Groningse cultuurlandschap, voor de leefbaarheid van een aantal kleine historische dorpen 
en voor de belangrijkste weidevogelgebieden van de provincie. Het VKA is ingehaald door 
de tijd: het aanvankelijke uitgangspunt destijds was om te bundelen met de bestaande 220 
kV, maar in 2013 is besloten dat deze na realisatie van de 380 kV zal worden gesloopt. 

De bestaande verbinding uit 1970 is onnodig lang, loopt onlogisch en op schadelijke wijze, 

met verschillende knikken, door het landschap en wij kunnen ons niet voorstellen dat een 
dergelijk tracé met de huidige procedures tot stand zou zijn gekomen. Toch hanteert het 
ministerie van EZ deze verbinding opnieuw als uitgangspunt: nu voor een nog zwaardere en 
langere variant op dit tracé. Met nog meer knikken en nog minder rechtstand. Hier is dan ook 
geen draagvlak voor. 

In een brief van 16 juni 2016 'Beantwoording vragen over de hoogspanningsverbinding van 
380 kV in Groningen van Eemshaven naar Vierverlaten' (kenmerk DGETM-EO I 16079549) 
hebt u onder meer verklaard: 'Zowel de bestuurders als werkgroepen van omwonenden 
beschouw ik als belangrijke partners in het gebied. Met beide partijen wordt vanuit mijn 
ministerie en Tenne T overleg gevoerd, ook over eventuele ondergrondse aanleg.' Wij 
hebben daar tot nu toe niets van gemerkt. Tot op heden is er geen overleg over het tracé 
gevoerd, worden wij slechts (sinds midden 2009) op de hoogte gebracht van de ministeriële 
standpunten. 

En het kan beter: door betrokken maatschappelijke organisaties, maar ook door de provincie 
en de betrokken gemeenten, zijn verschillende goede alternatieven aangedragen. Wij 
roepen u op alsnog een andere weg in te slaan. Groningen verdient beter! 

Waarom? 
- Er is geen breed draagvlak voor het tracé. Het ministerie heeft, zonder overleg met de 

bevolking en de betrokken maatschappelijke organisaties, in 2008 een tracé (corridor / 
zoekgebied) gekozen. Het ministerie wilde van meet af aan niet praten over andere tracés. 
Ook een uit het gebied aangedragen kortere en logischere Eemshavenweg-variant (5 km 
minder op de 40 km) werd niet serieus door het ministerie onderzocht. 

- Het oude tracé ging uit van zo veel mogelijk bundeling met de bestaande 220 kV 
hoogspanningsverbinding. Een zeer slecht in het landschap passende 
hoogspanningsverbinding uit 1970 (indertijd zonder overleg met de bevolking tot stand 
gekomen). Inmiddels is besloten dat de 220 kV zal worden gesloopt: bundeling heeft dus 
geen meerwaarde en is geen voorwaarde meer. Bundeling met blijvende bovenregionale 
infrastructuur (weg, spoorlijn, kanaal) ligt dan meer voor de hand. 

- Ondergrondse aanleg was in 2008 technisch niet mogelijk. Sinds december 2015 is 
bekend dat gedeeltelijke ondergrondse aanleg (volgens TenneT tot 10 km) nu technisch 
wel mogelijk is. Dit opent mogelijkheden voor een ander, beter tracé. 

- Dat neemt niet weg dat er ook bovengronds betere tracés mogelijk zijn: met minder 
knikken, meer rechtstanden, die belangrijke cultuurhistorische waarden en gebieden met 
belangrijke natuurwaarden ontzien. 
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- Tot slot: de 380 kV karnt in het aardbevingsgebied. Veel schade van de beving in 2012 en 
de vele bevingen erna is nog altijd niet afgehandeld. Het vertrouwen in de overheid is laag 
en het gevoel van onmacht hoog. Het gaat hier o rn  het armste deel van Nederland (naa r 
gezinsinkomen, volgens CBS). Het gebied gaat zienderogen verder achteruit. Nu wordt 
opnieuw ten behoeve van een nationaal belang veel kapot gern aakt en aangetast in 
Groningen. Terwijl tegelijkertijd door het ministerie van EZ en energie-exploitanten enorm 
aan Groningen wordt verdiend. Er is dringend behoefte aan een p o sitieve impuls. Maar het 
door u gekozen tracé is nu juist een negatieve impuls. draagt bij aan de verdere 
ontwaarding van het gebied. dit terwijl er aantoonbaar betere rn ogelijkheden voor deze 
hoogspanningsverbinding zijn. 

Wg. de deelnern ers. professionele maatschappelijke organisaties en burgergroepen en 
betrokken burgers, zijn van oordeel dat het nu mogelijk is. rn et of zonder ondergrondse 
aanleg. een beter tracé voor deze hoogspanningsverbinding te ontwikkelen. Een tracé dat 
rn inder schadelijk is voor het open landschap. de culruurhistolische waarden van het gebied 
(waaronder Middag-Hurnsterland) en de weidevogels. Maar vooral een tracé dat op een 
breed draagvlak kan rekenen onder bevolking en betrokkenen. Wg weten ons daarbij 
gesteund door de provincie en de betrokken gemeenten. 

1 n deze zienswijze roepen wij u opnieuw op: help verdere achteruitgang te voorkom en, geef 
Groningen een toekom st. Stel dit Rijksinpassingsplan niet vast, maar werk sarn en rnet lokale 
bestuu rders, bevolking en betrokkenen aan een nieuw, rn inder schadelijk tracé voor de 380 
kV Eemshaven - Vierverlaten. Omdat het kanr 

2. Procedure, draagvlak 

In 2008 hebben TenneT en het ministerie van EZ besloten tot een nieuwe 380 kV 
hoogspanningsverbinding Eemshaven - Vierverlaten (toen nog: Eern shaven - Di ern en). Dit 
werd vastgelegd in SEV 111. 

In hun zienswijze op SEV 111 schreven de Provinciale Milieufederaties onder meer: 
'Ha SEV 111 bestaat uit enkele hOnderden pagina's. Alleen ha rapport 'Ortwerp 
planologische kernbeslissing' van 00 pagina's kan /Jij de certra/e overheid besteld worden, 
de rest /fan men via irtema downloaden. Daarmee maal<f de regering hef de insprel<ers 
nia gemakkelijk. Personen die niet de beschikking hebben over internet (zonder complier) 
en die wel geïnteresseerd zijn, vallen op deze manier ruiten de /Jod. (. . .) De regering 
organiseert echter s/ec/ts drie intormatie/Jijeenkomsfen. Zo is vanuit de Eemsh1:t.1en en 
Deltzijl gezien de bijeenkomst in Zwolle hef meest dieft/Jij. Dat geeft de sterke indruk dat de 
regering geen echte inspraak wil en niet op zoek is naar een breed draagvlak onder de 
/Jevoll4ng. En dat terwijl het SEV 111 volgens de regering gaat om een kwestie die 'Van vitaal 
belang is voer de Nederlandse samenleving' (PKB deel 1, pagina 3). De handelswijze van 
de regering draag ertoe /Jij dat delen van de bevolking zich afwenden van de politiek en het 
gevoel krijgen dat 'ze daar in Den Haag maar wat doert. Dat betreuren we zeer. Daarom 
vinden we dat er cNer ha SEV 111 alsnog een eclte, brede inspraak moa komen. 
(...) 
In het eerste SEV van 1 O juli 1975 van de toenmalige minister van Economische Zaken, 
RuUd W/J/Jers, beschouwde de overheid e/el<friciteitsvoarziening nog als onderdeel van een 
maatschappelijk verartwoard algemeen energiepatroon, waaroij voldaan moest warden 
aan ecologische voorwaarden en een bijdrage geleverd moest warden aan de ortplooiing 
van individUen en bevolkingsgroepen. \1'0j vragen ons at, welke bezwaren de huidige 
regering heeft tegen deze destijds gevormde doelstellingen. 
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Het SEV 111 geeft ook aan hoe de stroom garansporteerd moa worden Bij de helft van de 
hoogspanningsleidingen zijn er voor vcgels aanvaringsrisico's. Helaas trekt de regering 
daar geen conclusies uit.' (brief van 24 juni 2008 aan 1 nspraakpunt Derde Structuurschema 
Elektriciteitsvoorziening) 

Deze zienswijze heeft geen merkbare invloed gehad op SEV 111. En heeft ook geen 
merkbare invloed gehad op de manier waarop uw ministerie met de bevolking omgaat Toen 
Tenne T en het ministerie van EZ midden 2009 contact opnamen met verschillende 
deelnemers, bleek dat er voor de de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven
Viervertaten al een zoekcorridor was vastgesteld: een smalle strook die langs een zeer 
ongelukkig tracé door het open Groninger landschap kronkelt Eénzijdig vastgesteld door het 
ministerie I TenneT, zonder overleg met lokale bevolking en organisaties. voorzover bekend 
zelfs zonder overleg met lokale overheden. De ontwerp-startnotitie MER was al gereed. 

1 n een notitie van 12 augusbJs 2009 stelt Tenne T; 
'Tracé 
- Eemshaven- Groningen: 
De nieuwe 3/?0 kV verbinding volgt ha tracé van de re staande 220 kV-verbinding: van de 
Eemscentrale naar Loppersum, everwijdig aan de spoorlijn naar BecfUm en recrtdoor over 
ha Reitdiep (EHS), dan naar het zuiden, ten oosten van Aduard (nélionaal landschap 
Middag Humsterland) naar HoogkerWVieNerlaten Het bestaande 220 kV-net blijft bestaan 
en is vol beza. Toevoegen van extra karels op de bestaande palen is nia mogelijk, volgens 
Tenne T Ha plan is om een nieuwe verbincäng evenwijcäg aan de bestaande verbinding aan 
te lemen.' 

Verschillende deelnemers hebben van het begin af aan duidelijk gemaakt dat de gekozen 
zoekcorridor (deze is zo smal dat wij, en ook TenneT, spreken van: het gekozen tracé). om 
verschillende redenen, een zeer slecht tracé zou opleveren. Waar wij grote bezwaren tegen 
hadden. En dat er betere, minder schadelijke alternatieven mogelijk waren om de nieuwe 
hoogspanningsverbinding te realiseren. Dit bleek, vanaf het begin. onbespreekbaar. Wij 
moesten de, eenzijdig door het ministerie gekozen, ·zoekcorridor' als feit aanvaarden. 
Eventueel. zo kregen wij te horen, konden wij te zijner tijd gebruik maken van de wettelijke 
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen en in beroep te gaan tegen het 
Rijksinpassingspl an. 

verschillende deelnemers hebben in reactie op de Startnotitie MER hun bezorgdheid 
uitgesproken over de verdere aantasting van het landschap en over vogelslachtofters. 
Nadrukkelijk werd gevraagd in het MER de varianten 6 (route Eemshaven
Emmen-Zwolle) en 7 (route Groningen-Assen-Hoogeveen-Zwolle) mee te nemen en te 
onderzoeken of gedeeltelijke ondergrondse aanleg mogelijk is (brief 2 oktober 2009, 
kenmerk 166-09/AdV, verzonden door Friese Milieufederatie). 

Op 12 november 2009, rapportnummer 2317-38, adviseerde de Commissie voor de MER 
om helder en voor burgers begrijpelijk te onderbouwen waarom (gedeeltelijk) ondergrondse 
aanleg in Groningen niet aan de orde is. 

In een brief van 4 maart 2010, nummer 2010-15.267/9/A.24, RP, aan de minister van 
Economische Zaken pleit ook de provincie voor het onderzoeken van andere alternatieven: 
'Vanuit het gebied rond BecfUm wordt, onder meer ooor rewoners, gepleit voor een 
alternatief voor ha huicäge tracé Westerwijtwerd - Vierverlélen. In concreto word/ gepleit 
voor een altemélief langs de Eemshavenweg déK via Noorderhcgebrug het tracé van de 
huidige 11 o kV leicäng naar VieNerlaten volg. (..) \1'0j geven u in over.veging om dit 
alternatief wel te laten onderzoeken, mede ook omdat dt past in de systeméliek die de 
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commissie E/l/erding reeft bepleit, namelijk een brede verl<enningsfase, waarin bewoners, 
decertrale CNerheden en milieuorganiséiies worden betrokken, waarna een s;ped CNerwogen 
en beredeneerd voorkeursalteméiief wordt gek!zen dal sneller en ma minder weerstand 
kan worden gerealiseerd' 
U nam het advies van de commissie Elverding en het verzoek van de provincie niet ter harte. 

1 n juni 201 O publiceert u de Richtlijnen voor het milieueffectrapport Noord-West 380 kV 
verbinding. Er is. ondanks de vele zienswijzen. besloten het zoekgebied niet aan te passen, 
het MER bi ijft beperkt tot de eerder vastgestelde zoekcorridor. 

Begin 2013 wordt duidelijk dat de bestaande 220 kV na realisatie van de nieuwe 380 kV 
Eemshaven - Vierve�aten zal worden gesloopt. Hiermee vervalt nut en noodZaak van 
bundeling van de nieuwe 380 kV met de bestaande 220 kV. 

Op 21 februari 2014 (brief NW380 14 O 151) deelt TenneT ons mede dat het deel 
Vierve�aten - Ens niet langer noodzakelijk is. Vanaf dat mom ent is alleen het gedeelte 
Eemshaven -Vierve�aten nog in beeld. 

In een brief van 2 december 2015. kenmerk DGETM-EO / 15169450, deelt de minister van 
Economische Zaken aan de Tweede Karn er mede dat ondergrondse aanleg van een 
gedeelte van het project N oorctwest 380 kV (Eemshaven Oudeschip - Vierve� aten) mogelijk 
is, maar niet noodZakelijk. 'Ha voorgenomen tracé kent aanzienlijk minder knelpurten dan 
ha bestaande. Zo staan er drie woningen binnen de magneetveldzone ten cpzichte van 63 

woningen in de bestaande situéiie.' aldus de minister. Over ernstige aantasting van het 
belangrijkste weidevogelgebied in Groningen. ernstige aantasting van de openheid van het 
Groninger 1 and. ernstige schade aan cultuurhistorische waarden en wezenlijke aantasting 
van Nationaal Landschap Middag-Humste�and rept de minister niet. 

Wij constateren dat hiermee belangrijke uitgangspunten van de Startnotitie MER zijn 
achterhaald: 
- De startnotitie ging uit van een 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven - Diemen, 

maar aan de orde is nu een verbinding Eemshaven - Vierverlaten. 
- De tracékeuze voor het traject Eemshaven - Vierverlaten ging uit van zo veel mogelijk 

bundelen van de nieuwe 380 kV met de bestaande 220 kV om een nieuwe doorsnijding 
van het landschap te voorkomen. Maar nu is het uitgangspunt dat de 220 kV zal worden 
gesloopt. 

- Bij de tracékeuze was verder het uitgangspunt dat ondergrondse aanleg technisch 
onmogelijk was, de leveringszekerheid in gevaar zou brengen. Ook dat is achterhaald. 

Nu blijkt bundelen met de bestaande 220 kV geen rn eerwaarde te hebben: die verdwijnt toch 
uit het landschap. En het blijkt technisch geen probleem om 1 O km van de 40 km 380 kV 
ondergronds te realiseren. Volgens ons geeft dit kansen voor een nieuw. beter tracé, beter 
inpasbaar in het Groninger landschap, minder schadelijk voor cultuurhistorische waarden 
(zoals Wierde de Weer, Klein Wetsinge, Middag-Humsterland) en voor het belangrijkste 
Groninger weidevogelgebied. 

De provincie Groningen en de betreffende gemeenten werden begin 2016 in de gelegenheid 
gesteld te reageren op een voorontwerp inpassi ngsplan. Dit voorontwerp komt niet ter visie. 
De rn inister vindt het blijkbaar niet nodig om ook andere betrokkenen hiervoor de 
gelegenheid te bieden. 

1 n reactie op het voorontwerp stelt de provincie Groningen ( 1 O februari 2016, 2016-
05695/6/A.10, RS) 
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'In uw recerte brief aan de Tweede Kamer deelt u mee dat er, ma laatste stand van de 
techniek, op ha gebied van ondergrondse aanleg nu meer mogelijl<heden zijn dan voomeen, 
maar dat daaraan risico's van leverif"f)szekerheid zijn verlx!nden en ook de aanleg 
landschappelijke grde impact kan hebben. Wj vinden dat er een zorgvuldige en 
transpararte atwegif"f) in ha plan dient te worden c:pgenomen waar ondergronds aanleg 
nato toegevoegde waarde kan bieden en hoe deze informatie is barakken bij de 
tracékeuze, ma name in ha lwetsbare gebied van Midda(èHumsterland bH ha Reit diep.' 

Op 22juni 2016. kenmerk 16-016-EVV, roepen 14 maatschappelijke organisaties en 
bewonersgroepen de minister van Economische Zaken op om, in een gebiedsproces, een 
beter tracé te ontwikkelen voor de 380 KV hoogspanningsverbinding door Noord-Groningen. 

In zijn antwoord van 1Ooktober 2016, kenmerk DGETM-E0/ 16138850 deelt de minister ons 
mede: 
1mpact op de leefomgeving 
Energie-irdrastructuren hebben door hun grodschaligheid in veel gevallen impact c:p de 
leefomgevif"f) in de gebieden waar deze worden gerealiseerd. Dit roept in veel gevallen 
vragen, zorgen en soms weerstand op bij bewoners. Ik vind het van groot belang om hier 
zorgvuldig mee om te gaan. 
Op 1 februari dit jaar heb ik mijn visie c:p omgevif"f)smanagemert naar de Kamer gestuurd 
(Kamerstuk 21 2:JJ, nr. 211). Ma de in deze visie benoemde uitgaf"f)spurten wil ik dat, nog 
meer dan in het veneden, overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties 
samen invul/if"f) geven aan energieprojecten.' 

Om ons vervolgens te wijzen naar de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen als het 
ontwerp-Rijksinpassingsplan ter visie komt. 

In onze gezamenlijke brief aan de minister van 7 november 2016. kenmerk 16-041-EW, 
merken wij op:  
'Ma toenemende verbazing en ongerustheid kijken wij  (helaas) vanaf de zijlijn toe hoe uw 

ministerie in dit dossier omgaat ma de constructieve, prcfessionele en intensie{e inza en 
inbref"f) van een breed scala aan partijen binnen de provincie Gronif"f)en. Niet alleen uw 
ministerie, maar ook u gaat in uv reactie volledig voorbij aan ons verzoek tot een 
gezamenlijk gebiedsproces, geeft een discl.iabele afspiegeling van processen en een 
oi-Nuiste weergéf>/e van feiten. (. . .) 
OOk u verwijst naar een dergelijke werkwijzen in uw Visie op Omgevif"f)smanagemert 
(Kamerstuk 31239, nr. 211, 1 februari 2016) waaraan u refereert in uw reactiebrief. 
Hierin stelt u onder andere dat: 

'De kem van omgevingsmanagement is dat bevoegd gezag en initiatiefnemer samen ma 
burgers, bedrijven, IOkale overheden en maatschappelijke organisaties zoeken naar 
gemeenschappelijke belaf"f)en en mede vanuit die gemeenschappelijke belangen beleid en 
projecten vormgeven. Daarbij moa c:prectte aandacht zijn voor het borgen van de belaf"f)en 
en zorgen van barOkkenen in besluitvormif"f). Het stre{en daarbij is winst voor alle partijen. 
Dit begint al voordat er sprake is van een project.' 
(..) 
Ondanks meerdere informele en formele toezeggif"f)en aan zo.vel de maatschappelijke 
organisaties en burgerwer!çroepen als de Tweede Kamer om de maatschappelijke 
organisaties en de burgerwerkgroepen te zien als partners, is door uw ministerie sinds 2008 
geen enkele maatschappelijke inbreng, procesmatig en inhoudelijk, (zicttbaar) 
meegenomen in uw procedUre. Wj zijn van oordeel dat er hier geen sprake is van een 
zorgvuldig proces (..) 
Wj zijn voorts van oordeel dat de huidige, strikt formeel juridische, werxwijze van uw 
ministerie hier in ha Groningse, waarbij uw ministerie slechts informatie verstrekt en slectts 
de juridische mogelijkheid td het indienen van zienswijzen aanreikt, niet bijdraagt aan 
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draagvlak voor ha project. Als ha ministerie nu al nias doa met een eensluidend signaal uit 
ha gebied, waaraan dragen volgens u formele zienswijzen nog bij? 
(..) 
\Nij &ingen er bij u q:i aan alsnog met ha gebied in dialoog te gaan. Wij zoUden het 
uitermale betreurenswaardig vinden als u en uw ministerie voorbij gaan aan de realistische 
mogelijkheid om gezamenlijk een minder schadelijk tracéverloq:i van de 380 kV-verbindlng 
door de provincie Groningen te ontwikkelen.' 

Op 13 december 2016 werden in de Tweede Kam er met brede steun drie moties 
aangenomen: 
Nr. 226: 
' ... overwegende dat de sloep van de bestaande 220 kV-verbindlng, waarlangs de niew1e 
3é'O kV-hoogspanningsver1Jinding Eemshaven-Vierver/alen word/ aangelegd, de 
mogelijkheid geeft voor een heroverweging van andere tracévarianten; 
verzoekt de regering, in samenspraak ma de bevo/king, maalschappelijke organisalies en 
overheden te onderzoeken et er een baer alternatief kan worden ontwiAAeld voor het 
huidige voorkeurstracé, .. .' 
Nr. 238: 
' ... overwegende dat er in Groningen een nieu.ve hoogspanningslijn wordt aangelegd, en ha 
van belang is dal omwonenden daarbij inspraak hebben; verzoekt de regering om Groningse 
burgerwerkgroepen en maatschappelijke organisaties te barekken bij het vaststellen van na 
traject van de mogspanningslijn en ha afl.vegen van alternatieven, en zicttbaar te maken q:i 
we/Ie manier hun inbreng word/ meegenomen in ha proces, ... ' 
Nr. 234: 
' ... constaterende dal ha Ministerie van Economische Zaken de rijksirpassingsprocedUre 
3é'OkV Noord-west td dUsver str!M juridisch heeft ingevuld, constaterende dat de inbreng 
van betrok/en burgerwerkgroepen en maatschappelijke organisaties op geen enkele wijze 
zicltbaar is in ha proces; verzoekt de regering, de Groningse burgerwerl'!;)roepen en 
maatschappelijke organisalies te barekken in ha vaststellen van een 3é'O kV-tracé waarin 
Groninger waarden en belangen barakken worden, ... ' 

In reactie op deze moties deelt de minister op 2 1  december 2016. kenmerk DGETM-EO I 
16188366, aan de Tweede Kam er mede: 
'Proces met de regio 
Hoogspanningsverbindingen hebben impact q:i hoe omwonenden hun omgeving ervaren. 
Dit vraagt erom dal deze zorgvU/dlg worden ingepast. De inpassing van deze ver1Jindlng is 
nia mogelijk zonder goede betroAAenheid van partners in de regio. Ma de moties Mulder 
(Kamerstuk 31 2:JJ, nr. 226), Van Tongeren en Jan Vos (Kamerstuk 31 2:JJ, nr. 234) en Van 
Veldhoven (Kamerstuk 31 239, nr. 238) heeft u.v Kamer dan ook terectt aandaclt gevraagd 
voor goede afstemming ma de regio. (. . .) 
Vanaf de startnditie voor dit project in 2000 is regelmalig CNer/eg gevoerd met gemeenten, 
provincie, omwonenden en be&ijven in de regio. Dl heeft onder andere geleid td 
tracéopimalisatie en wijziging van een flink deel van de mastposities. (. . .) 
De belangrijkste overweging om te komen tot dit voorkeurstracé is de afname van het aantal 
kilomaers hoogspanningsver1Jinding en de afname van het aantal gevoelige bestemmingen 
(woningen, scho/en, créches en kinderopvans;plaatsen). In de huidige situalie is sprake van 
50 kilomaer hoogspanningsverbinding en eó gevoelige bestemmingen. In het 
voorkeurstracé daalt dit naar circa 40 ki/omaer mogspanningsver1Jinding en 3 gevoelige 
bestemmingen. (. . .) 
Daarnaast vond informeel cNerleg plaats van medewerkers van mijn ministerie met 
werkgroepen van be.voners uit westerdijkslx!m en Sauwerd'Wasinge en de Natuur en 
Milieufederalie Groningen. (. . .) 
TenneT heeft aangegeven dat van deze 20 kilomaer in Groningen technisch gezien 
maximaal 1 o km ondergronds kan worden aangelegd. (. . .) 
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Verl<arelirfJ kan aan de orde zijn bij kne/purten waarbij ondergrondse aanleg leid Id 

substantiële en financieel verantwoorde oplossingen en waarbij eviderte maatschar:pelijke 
meerwaarde is te behalen. Dit verg op grond van ha dercie Structuurschema 
Elektriciteitsvoorziening (SEV 111) een gedegen afwegirf} per project.(..) 
Zoals hierboven aangegeven leidt ha eerdere VKA al Id een afname van ha aantal 
gevoelige bestemmingen van 66 in de huidige naar 3 in de nieuwe situatie. De alternatie{en 
ma gedeeltelijke ondergrondse aanleg leveren op dil punt weinig voordeel op (..) 
Ten slotte zijn de kosten van de verschillende alternéfiieven in /laart gebracht. De kosten van 
een geheel bOJerf}rondse verbinding worden geraamd tussen de 200 en 200 miljoen euro. 
De meerkosten van de ondergrondse alteméfiieven ten opzie/te van ha VKA variëren van 
105 Id 135 migoen euro. (..) 
Deze totale kosten van gedeelte/ijle ondergrondse aanleg moet worcien afgewogen tegen 
de vraag of de maéfischar:pelijle meerwaarcie die te behalen is met hel oplossen van 
knelpunten door middel van ondergrondse aanleg evident is. Ik weeg daarnaast ook mee of 
deze knelpunten op andere (goedkopere) wijze gemitigeerci of opgelost kunrN:n worcien. (..) 
Na beschouwirf} van alle realistische alteméfiieven conc/Udeer ik dal de meerwaarde van 
gedeeltelijke ondergrondse aanleg van de 380 kV verbinding in Groningen op ha onderdeel 
gevoelige bestemmingen gerirf} is. Op ecologie en landschap is de meerwaarcie 
substantiëler. Omdat de effecten van een bovengrondse verbinding op ecologie ook op 
andere wijze gemitigeerd kunnen worden, vind ik de forse meerkosten van ondergrondse 
aanleg niet opwegen tegen de maatschappelijke meerwaarde die dil oplevert. Deze 
conclusie is voor mij aan/eidirfJ om ha in ha voorontwerp-inpassirf}splan opgenomen 
voorkeursalteméfiief(VKA) te herbevestigen. (. . )  
De volgende stap in de procedure is hel ter inzage iemen van het ortwerr:r 
Rijksirpassingsplan ma de bijrelx!rende milieueffectrapportage voor de zomer van 2017. 
Op défi momert kan iedereen die défi wil een zienswijze indierN:n' 

Kort samen gevat de minister vindt dat er al voldoende ove�eg is gevoerd met de regio, de 
bevolking en de m aatschappelijKe organisaties Kunnen nog zienswijzen indienen, daarmee 
is het proces volgens hem zorgvuldig verlopen. Compenserende maatregelen zijn 
goedkoper dan verKabelen. dus 10 Km ondergronds aanleggen is niet nodig. In zijn 
belangenafweging heeft hij het niet over het reële risico dat weidevogelcompensatie niet of 
slechts beperkt slaagt. OoK heeft hij het niet over de aantasting van Nationaal Landschap 
M iddag-H umsterland, één van de oudste cultuurlandschappen in Europa. OoK heeft hij het 
niet over de aantasting van andere cultuurhistorische locaties in het gebied en over de 
aantasting van het grootschalige open landschap. 

1 n een memo van 19 januari 2017 aan de Tweede Kamercommissie EZ dringen de provincie 
Groningen en de gemeenten Eemsmond, Delfzijl, Loppersum, Ten Boer, Bedum. Winsum, 
Zuidhorn en Groningen er op aan dat de minister alsnog besluit om 1 O Km van het 
voorkeuralternatief te verKabelen. 
'Onderzoek van experts wijst uit défi er retere variarten zijn dan het voorleursa/teméfiief van 
minister (dezelfde verminderirfJ van gevoelige bestemmingen, vermijden van gebieden ma 
waardevolle natuur en /andschapswaarcien). (..) De regio wordt nu de dt+ie van een 
noodgedwongen keuze voor voorl<eursalternéfiief vanwege de urgertie (door TenneT zelf 
veroorzaakt door ha proces in afgelopen jaren op te schorten). 

(..) 
De minister cioa de waarcien van hel gebied tekort als hij stelt défi de effecten van de 
verbindirfJ gemiligeerci kunrN:n worden door inrichten van nieuwe weidevogelgebieden en 
défi hel landschap al baéfi heeft bij de afbraak van de re staande 
hoogspanningsverbindingen 
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Wij stellen: 
De ingreep in het beste weidevogelgebied is fors en versterkt de neergang van de stand van 
de weidevogels. De minister mag dit kwantitatief compenseren, maar de vraag is of dat netto 
tot minstens dezelfde natuurkwaliteit leidt. 
De "gordijnwerking" van een 4-circuits 380 kV hoogspanningsverbinding, waarin de draden 
verticaal worden opgehangen over de hele lengte van de huidige 220 kV, heeft een heel 
grote landschappelijke impact. Voor al in het kwetsbare Middag-Humsterland. De afbraak 
van een deel de 110 kV doet daar niet aan af. De effecten zijn alleen te voorkomen met 
verkabelen in het meest kwetsbare gedeelte. (".) 
De verkabeling vraagt extra tijd voor planvorming, maar kan tegelijk leiden tot draagvlak voor 
de tracékeuze en dus minder procedures. Minder procedures levert tijdwinst op! 
Er moet EZ ook wat aan gelegen zijn verdere ambities op het gebied van energietransitie 
ruimtelijk goed ingebed te krijgen (met name ook in een regio die daartoe mogelijkheden zou 
kunnen bieden). Als ergens 10 km verkabeld zou moeten worden dan in Groningen!' 

En op 6 februari 2017, vlak voor een Kamerdebat op 7 februari, komen G.S. van Groningen, 
burgemeesters en wethouders van de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Ten 
Boer, Winsum, Bedum, Zuidhorn en Groningen, Natuur en Milieufederatie Groningen, 
Agrarische Natuurvereniging Stad en Ommeland, Het Groninger Landschap, 
Landschapsbeheer Groningen, Werkgroep bewoners Westerdijkshorn, Vereniging van 
Dorpsbelangen Sauwerd/Wetsinge, Stichting Oude Groninger Kerken, Vof Kerk Klein 
Wetsinge, Bond Heemschut Groningen, Groninger Dorpen, Natuurmonumenten, Avifauna 
Groningen, Werkgroep 380 Westeremden, Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk, 
Molenstichting Winsum en buurtschap Nieuwbrug met een gezamenlijke verklaring: 

'Hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten i s  klap in gezicht' 

Op 7 februari is er in de Tweede Kamer een debat over de hoogspanningsverbinding 
380 kV tussen Eemshaven en Vierverlaten. Minister Kamp van Economische Zaken 
heeft besloten dat deze verbinding geheel bovengronds wordt aangelegd. 

De regio is het grondig oneens met dit besluit. Wij, wethouders van de betrokken 
gemeenten, het provinciebestuur en zestien maatschappelijke organisaties en 
burgerwerkgroepen, willen dat de hoogspanningsleidingen zoveel mogelijk onder de 
grond worden aangelegd. 

Als minister Kamp blijft bij zijn besluit, wordt ons mooie Middag-Humsterland - nationaal 
landschap nota bene - voor de komende tachtig tot honderd jaar visueel aangetast. In ons 
wierdenlandschap, daterend uit 500 jaar voor Christus, komen dan vier dikke 
elektriciteitsdraden onder elkaar te hangen aan masten van meer dan 50 meter hoogte. Dat 
geldt ook voor het Reitdiepdal, dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland. 
Waardevol natuurgebied dus. 

Dat vinden wij onaanvaardbaar. Het gaat deels immers om een van de oudste 
cultuurlandschappen van West-Europa, een parel die wij koesteren. Gordijnen in het open 
en weidse landschap dat zo kenmerkend voor onze provincie is - alsof je met een dikke stift 
dwars over de Mona Lisa gaat. 
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Foto: impressie van toekomstige hoogspanning bij Klein Wetsinge. 

Het trieste is: dit hoeft helemaal niet. Technisch gezien is het mogelijk om in Nederland alle 
kabels onder de grond te stoppen. Omdat dit onbetaalbaar zou worden, is de afspraak dat 
er zo'n 40 kilometer aan hoogspanningskabels onder de grond kan. Wij hebben minister 
Kamp gevraagd om daarvan zo'n tien kilometer in Groningen te gebruiken. 

Maar waar de minister in andere delen van Nederland wel kiest voor alternatieven die hem 
geld kosten, zegt hij tegen ons dat het Groninger landschap voor hem geen pronkjuweel is 
dat je moet koesteren. Kabels onder de grond brengen is te duur en levert ook geen 
meerwaarde op, stelt hij. 

Toch hebben wij niet het gevoel dat we overvragen. Wij zien, samen met de minister, de 
noodzaak in van de nieuwe verbinding. Nederland maakt immers steeds meer gebruik van 
elektriciteit en moet van het gas af. 

Mede daarom komt de Cobra-kabel naar Scandinavië naar de Eemshaven, zodat 
Nederland duurzaam aan de stroom kan. De energie-infrastructuur die bij ons in Groningen 
gestalte krijgt, is dan ook cruciaal voor de gehele Nederlandse energievoorziening. De 
Eemshaven is het stopcontact, en de hoogspanningsverbinding door onze provincie het 
verlengsnoer voor de Randstad. Mag dat verlengsnoer een beetje netjes worden 
weggestopt, zoals je in je huiskamer ook doet? 

In het debat komen waarschijnlijk de drie moties aan de orde die de Kamer vlak voor Kerst 
aannam. Moties waarin het parlement de minister opriep om te zorgen voor een beter 
draagvlak in de streek voor de route van de nieuwe hoogspanningskabels. Moties, die de 
minister naast zich neer legde. 

Nu hoeven het ministerie van Economische Zaken en netwerkbeheerder TenneT wat ons 
betreft niet helemaal opnieuw te bekijken welke routes mogelijk zijn. De provincie 
Groningen heeft afgelopen zomer al eens laten bekijken welke varianten er mogelijk zijn. 
Maar omdat de tijd dringt, zijn wij - alle betrokken bestuurders van de regio - al tevreden als 
we tien kilometer van de route die de minister heeft aangewezen onder de grond krijgen. 
Hoewel het natuurlijk vreemd is dat er überhaupt tijdnood is ontstaan: in 2009 startte het 
ministerie van EZ al met het proces om een nieuwe hoogspanningsverbinding te plannen. 
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Het is onverteerbaar dat wij nu de rekening krijgen voor dit jarenlang slepende proces. En 
dat terwijl er bestuurlijk grote bereidheid is om aan de nieuwe hoogspanningsverbinding 

mee te werken. We snappen de urgentie. Daarom is het ongelooflijk zuur en een klap in ons 
gezicht dat minister Kamp onze uitgestoken hand negeert. Veel erger nog is dat hij de 
waarden van ons landschap voor de komende decennia verschrikkelijk aantast. 

Gedeputeerden , 

namens de provincie Groningen 

en Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Ten 
Boer, Winsum, Bedum, Zuidhorn en Groningen. 

Ook namens 
Natuur en Milieufederatie Groningen, Agrarische Natuurvereniging Stad en Ommeland. Het 
Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen, Werkgroep bewoners 
Westerdijkshorn, Vereniging van Dorpsbelangen Sauwerd/Wetsinge, Stichting Oude 
Groninger Kerken, Vof Kerk Klein Wetsinge, Bond Heemschut Groningen, Groninger 
Dorpen, Natuurmonumenten, Avifauna Groningen, Werkgroep 380 Westeremden, 
Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk, Molenstichting Winsum en buurtschap 
Nieuwbrug. 

In de nu door u ter inzage gelegde stukken wordt her en der de indruk gewekt dat er breed 
maatschappelijk draagvlak zou zijn voor het huidige voorkeurstracé. Bij voorbeeld: 
Bijlage 1, MER: 
'Bij het traceren van het VKA is veel aandacht besteed aan het draagvlak voor de oplossing. 
Er zijn diverse overleggen (ambtelijk en bestuurlijk) gevoerd met gemeenten en provincie en 
er hebben regio-overleggen met stakeholders plaatsgevonden. De ontwikkeling van het VKA 
is besproken, wensen en reacties van genoemde partijen zijn gewogen. Tot slot zijn er ook 
meerdere informatieavonden gehouden, om andere belanghebbenden over het project te 
informeren. Niet in de laatste plaats is met agrariërs, waar de nieuwe 
hoogspanningsverbinding over hun landbouwgrond zal lopen, informatie uitgewisseld en zijn 
wensen en ideeën geïnventariseerd. Waar mogelijk is met de wensen van partijen rekening 
gehouden.' 

Het moge duidelijk zijn: dat draagvlak ontbreekt. Het thans ter visie gelegde tracé is niet in 
samenspraak met de stakeholders ontwikkeld en kan slechts rekenen op grote 
maatschappelijke en politieke weerstand. 
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3. Omvang stukken, inspraak 

Jarenlang werd ons toegezegd dat we nu weliswaar onze mond moesten houden, maar dat 
we straks zienswijzen konden indienen op het ontwerp-inpassingsplan. En nu is het dan 
zover: in één keer wordt een enorme lading informatie over ons uitgestort. Informatie waar 
uw ministerie en TenneT zeker 9 jaar lang op hebben kunnen broeden. En wij krijgen 6 
weken de tijd, van vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017, om die informatie 
tot ons te nemen en er een deugdelijke reactie op te geven. Bovendien: in deze periode zijn 
veel mensen met vakantie. En dat weet het ministerie van EZ ook wel. 

Om hoeveel gaat het eigenlijk? 80 dikke ordners vol, in totaal ruim 47.000 bladzijden. Zo 
veel, dat het ministerie het te duur vindt om de papieren versie fatsoenlijk, in iedere 
betrokken gemeente, ter visie te leggen. De bevolking kan het ontwerp inpassingsplan, 
de overige ontwerpbesluiten van deze fase, het MER en de andere onderliggende stukken 
inzien op papier tijdens reguliere openingstijden op de gemeentehuizen van Winsum en 
Loppersum. Uitsluitend tijdens kantooruren (meeste burgers werken dan). 

In de papieren vorm is het voor veel mensen veel makkelijker een en ander naast elkaar te 
leggen. Maar 80 ordners, slechts op 2 plaatsen beschikbaar: wie kan dat doornemen? 

Foto: Het 380 kV-dossier, ter inzage gelegd in het gemeentehuis van Winsum. 

De betreffende ambtenaar van EZ meldt aan één van de gemeenten: 
'Op grond van de wet dienen wij op minimaal 1 locatie een fysieke ter inzage legging (op 
papier) te organiseren. Het gaat daarbij om ontwerp lnpassingsplan, MER en alle relevante 
ontwerp vergunningen. Mijn idee was aanvankelijk om deze stukken fysiek bij elke gemeente 
ter inzage te leggen. Ik begreep echter dat dit voor ons project zou leiden tot 700.000 
pagina's papier. (".)Daarop hebben we de keuze gemaakt om de stukken op 2 locaties 
(Winsum en Loppersum) ter inzage te leggen. Deze locaties liggen iets meer naar de 
uiteinden van de verbinding. Om een beeld te geven: het gaat hierbij nog steeds om 6 
postkarren vol met mappen en€ 50.000,- aan kopiekosten.' 
Inspraak, betrekken van de burgers, is dus in de ogen van het ministerie een 
betreurenswaardige formaliteit. Er is sinds onze reactie op SEP 111 niets veranderd. 
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Nu kunt u natuurlijk aanvoeren dat u nu eenmaal wettelijk verplicht bent alle voor de 
besluitvorming relevante stukken ter visie te leggen. Dat klopt. Maar er is geen wet, geen 
regeling die zich er tegen verzet dat de rapporten, documenten, aanvragen reeds op 
voorhand beschikbaar worden gesteld, ruim voorafgaand aan de ter inzage legging va het 
ontwerpplan. Ook is het mogelijk, zelfs gebruikelijk, om bij grote plannen eerst een 
voorontwerp ter visie te leggen. Met alle op dat moment beschikbare 
achtergronddocumenten. Op een moment dat de plannen nog gewijzigd kunnen worden. 
Hier had u blijkbaar geen belang bij. 

Ook werden er twee inloopavonden gehouden, waar mensen vragen konden stellen en 
informatie te krijgen over het project en de procedure. Een reactie van een bezoeker: 

De avond in Bedum werd door weinig mensen bezocht. Geen wonder. Inmiddels weten 
betrokken burgers dat ze op dit soort avonden behalve koffie en slappe cake ambtenaren 
aantreffen die beleefd naar hen luisteren en vervolgens na zo'n 'verplicht inspraakavondje' 
achter hun bureaus verder gaan met de lijn die ze hebben ingezet. Niks inspraak. Niks 
democratie. 

De ambtenaren van het ministerie van EZ hebben de afgelopen acht jaar duidelijk gemaakt 
dat ze een eigen plan trekken en dat ze zich niets aantrekken van burgers die op een 
positieve wijze trachtten mee te denken. Voor het ministerie van EZ is het duidelijk. Er moet 
een hoogspanningsverbinding komen tussen de Eemshaven en Vierverlaten. Bij de 
procedure die voorafgaat aan de besluitvorming moet de burger de ambtenaar niet voor de 
voeten lopen. 

Vanaf het begin zetten de planners van de hoogspanningsleiding in op een tracé dat voor 
een deel min of meer parallel loopt met de huidige hoogspanningsleiding. Die oude 
hoogspanningsleiding werd aangelegd in een tijd waarin er relatief weinig verzet was tegen 
de aantasting van de publieke ruimte door landschap-ontsierende elementen: inspraak was 
in 1970 nog niet geregeld. Veel verzet was er niet, maar het besef dat de 220 kV een 
ernstige aantasting vormde van het landschap en de cultuurhistorische waarden was er wel. 
Zo deed de Stichting het Groninger Landschap indertijd afstand van de architectonisch 
unieke toren van Westerdijkshorn. Een toren bij/onder zo'n hoogspanningsleiding had zijn 
waarde verloren, vond men toen. Het is aan de inzet van de Gemeente Bedum te danken 
dat een waardevol element in het Groninger landschap behouden werd. 

Wij kunnen ons niet voorstellen dat een dergelijk slordig door het landschap kronkelend en 
schadelijk tracé voor een 220 kV op dit moment de eindstreep zou halen. Toch wordt dat 
tracé nu als uitgangspunt genomen voor de plannen voor de nieuwe 380 kV. 

Bij de ontwikkeling van de nieuwe 380 kV hoogspanning zetten de ambtenaren van het 
ministerie van EZ niet in op het koesteren van het landschap. Er moet tegen zo min 
mogelijk kosten een efficiënte en bedrijfszekere 380 kV verbinding gerealiseerd worden. 
Daarbij moet worden voldaan aan de wettelijke verplichting het aantal 'gevoelige 
bestemmingen' binnen de magneetveldzone van de nieuwe hoogspanning te 
minimaliseren. Ook de minister blijft daar op hameren: In de huidige situatie is sprake van 
66 gevoelige bestemmingen. In het voorkeurstracé daalt dit naar 3 gevoelige 
bestemmingen. De oude situatie was, wat betreft gevoelige bestemmingen binnen het 
magneetveld, niet goed en in vergelijking met die oude situatie is die nieuwe leiding een 
enorme verbetering. Daarmee was het plan voor die nieuwe leiding gelegitimeerd. Aldus 
werd de nieuwe leiding langs het oude, omstreden tracé aan de Gemeentelijke en 
Provinciale bestuurders en ook aan de buraers aeoresenteerd. Daarbii werd voor het 
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gemak vergeten te melden dat iedere nieuwe hoogspanningsverbinding, conform de richtlijn 
van Van Geel (uit 2005), zo moet worden ontworpen dat het aantal gevoelige 
bestemmingen binnen de magneetveldzone wordt geminimaliseerd. 

En alle andere gevolgen van deze ingreep? Die kunnen immers gecompenseerd worden, 
stelt het ministerie. Dus daar is bij het ontwerp geen rekening mee gehouden. 

Ook op de avond over het Rijksinpassingsplan in Bedum hielden de ambtenaren de 
bezoekers voor dat de nieuwe hoogspanningsleiding gerelateerd aan de situatie zoals die 
nu bestaat een verbetering is. Immers in plaats van 60 woningen liggen nu nog maar 2 (of 
3?) woningen binnen het elektromagnetisch veld van de hoogspanning. De schade aan 
natuur en landschap die de geplande hoogspanningsleiding op zal leveren wordt 
aanvaardbaar geacht of wordt gecompenseerd. 

Stel dat de heer Kamp een huis zou huren van het ministerie van EZ en dat een halve eeuw 
geleden waterleiding van de buurman was aangelegd door dat huurhuis. Dat die leiding niet 
goed was aangelegd. Overal waar hij langs de muren loopt is hij in het zicht en de leiding 
kruist zelfs hier en daar een raam. Stel dat die beroerd aangelegde leiding nu lekt en 
vervangen moet worden. Het ministerie van EZ is huurbaas en maakt een plan voor de 
waterleiding in het huis van de heer Kamp. De nieuwe leiding kan voor betrekkelijk weinig 
geld dwars door zijn woonkamer aangelegd worden. Mevrouw Kamp wil dat de leiding 
onder de vloer gaat, maar de verantwoordelijke ambtenaar van het ministerie houdt vast 
aan zijn eerder ingenomen standpunt. Het onder de vloer aanleggen van zo'n 
waterleidingbuis is te duur. Mevrouw Kamp weet wel voor elkaar te krijgen dat ze nog onder 
die nieuwe leiding door kan kijken, maar verder wil de huurbaas niet gaan, immers de 
nieuwe situatie is beter dan de oude. Dat is het argument waarmee alles gezegd is. Meneer 
en mevrouw Kamp zouden tevreden moeten zijn, immers de waterleiding lekt niet meer en 
ach ... op den duur went zo'n leiding dwars door de woonruimte. 

Toen in 2009 de startnotitie gepresenteerd werd hebben verschil/ende bewonersgroepen en 
organisaties zich enorm ingezet en meegedacht met Tenne T en het ministerie van EZ. Wij 
wilden voorkomen dat het landschap op onaanvaardbare wijze zou worden aangetast. Er 
werd gepleit voor een beter tracé (vijf kilometer korter) en we gaven aan dat het 
ondergronds aanleggen van de hoogspanningsleiding onvoldoende onderzocht was. Van 
meet af aan hebben we ons positief en constructief opgesteld. Nut en noodzaak van de 
nieuwe 380 kV verbinding hebben wij nooit ter discussie gesteld. Ons werd toegezegd dat 
we op de hoogte zouden worden gehouden. 

We werden niet op de hoogte gehouden. Er volgde jarenlang stilte. Sommigen van ons 
deden navraag bij boeren in de omgeving die betrokken waren bij de aanleg, maar die 
waren net zo min op de hoogte als wij. 

Pas in januari 2016 kwamen we er achter dat de plannen voor de aanleg van een 
hoogspanningsleiding al in een ver gevorderd stadium waren. De 380 KV 
hoogspanningsleiding hoefde niet van de Eemshaven naar Diemen aangelegd te worden. 
TenneT kon volstaan met een hoogspanningsleiding tussen de Eemshaven en het bij de 
stad Groningen gelegen HoogkerkNierverlaten. T enne T en het ministerie van Economische 
Zaken wilden die hoogspanningsleiding bovengronds aanleggen dwars door het weidse, 
open landschap boven de stad Groningen. 

De informatie die de bewoners en de gemeenteraadsleden van de gemeenten in Noord 
Groningen tussen 2009 en 2016 hadden gekregen over de geplande hoogspanningsleiding 
was mondjesmaat. In 2009 maakten bewoners weliswaar gebruik van de 
insoraakmoaeliikheden en lieten ze in samenwerkina met LTO en de orovincie aanvullend 
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onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden voor ondergronds aanleg van de 
hoogspanningsleiding. Maar daarna hoorden ze jaren niets. 

In januari 2016 bleek dat hun suggesties nauwelijks of niet waren meegenomen bij de 
besluitvorming. TenneT en de ambtenaren hadden overlegd met Gemeentelijke en 
provinciale politici en ze hadden de bewoners buiten de procedure gehouden. De bewoners 
van het gebied boven de stad Groningen waren verbijsterd. Ze zochten en vonden steun bij 
de bestuurders van de gemeenten waarin ze woonden. De provinciale bestuurders en tal 
van gebiedsorganisaties sloten zich aaneen en bepleiten verder onderzoek. 

In het voorjaar van 2017 namen gemeentelijke en provinciale bestuurders met 
gebiedsorganisaties een gezamenlijk besluit. Ze wilden hun verzet tegen de aanleg van de 
hoogspanningsleiding tussen de Eemshaven en Vierverfaten staken als tenminste 10 
kilometer onder de grond zou worden aangelegd. Uiteinde/ijk besliste de politiek, d.w.z. de 
verantwoordelijke minister van Economische Zaken anders. De landschappelijke schade 
van een bovengrondse leiding in het boven de stad Groningen gelegen eeuwenoude 
cultuurlandschap is niet van dien aard dat ondergronds aanleggen van de leiding 
noodzakelijk is, aldus de verantwoordelijke minister. 

De regionale bestuurders kozen, noodgedwongen, eieren voor hun geld. Ze wilden de door 
het ministerie aangeboden compensatiegelden niet mislopen en ging overstag. Voor een 
paar rotcenten wordt het waardevolle Groninger landschap verkwanseld. Wij blijven bij ons 
standpunt. Het kan beter. Ondergronds aanleggen van een gedeelte van de 
hoogspanningsleiding kost een cent, maar spaart onze leefomgeving, het beefgebied ten 
noorden van de stad Groningen. 

Er is niet echt met ons gesproken. Er is niets gedaan met onze initiatieven die wij onder het 
motto 'het kan beter' aandroegen. De ambtenaren van het ministerie van EZ gingen hun 
eigen gang. De minister laat zijn opgeheven middenvinger aan betrokken en positief 
ingestelde burgers zien. Ondergronds aanleggen van de hoogspanningsleiding is te duur. 
Het Groninger landschap is het niet waard. Wat een minachting. 

Dat gedrag van ambtenaren en politici maakt dat burgers politici gaan wantrouwen en het 
ondermijnt de democratische besluitvorming. Dat gedrag creëert ruimte voor 'politici' die 
munt slaan uit de onvrede van de burgers. 

En toch wil ik ook na dat teleurstel/ende avondje in het Trefcentrum van Bedum ervan 
uitgaan dat we het tij kunnen keren. Het moet! Het kan beter! 

Tijdens de informatieavonden van TenneT en EZ werden de ter inzage liggende stukken 
slechts voor een selectief deel door u beschikbaar gesteld, met de vooringenomen 
stelligheid dat het overgrote deel van de stukken voor het publiek niet relevant zouden zijn. 
Bij expliciete mondelinge navraag tijdens de informatievond heeft u aangegeven geen 
papieren versie aan te willen reiken van de ter inzage liggende stukken en daarmee wendt u 
deze hoge printkosten af op de toch al gedupeerden. 

Het wordt burgers en maatschappelijke organisaties hiermee zo moeilijk mogelijk gemaakt 
om met een degelijke en onderbouwde reactie te komen. Wij krijgen uit onze omgeving veel 
signalen dat burgers zich geïntimideerd voelen door de papieren realiteit en uw 
machtspositie en machtsvertoon. Veel mensen voelen en zijn zich hier niet tegen 
opgewassen en haken bij voorbaat af. 
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Ondanks onze kennis. professionaliteit en toegewijde inzet hebben ook wij bij lange na niet 
voldoende tijd gehad om alle stukken kritisch door te nemen. op hun waarde te schatten en 
van onze zienswijze te voorzien. 

Wij komen rot de conclusie dat u inspraak van bevolking en belangenorganisaties ziet als 
een hinde� ijke formaliteit. u handelt wellicht naar de letter, maar zeker niet naar de geest 
van de zorgvuldige inspraak- en besluitvormingsprocedure van de Awb. Bovendien handelt u 
met de boven geschetste gang van zaken in strijd met uw eigen beleid, zoals weergegeven 
in uw visie op omgellingsmanagement (Kamerstuk 21 239, nr. 211 d.d. 1 februari 2016). 

4. Startnotitie voor richtlijnen van het milieueffectrapport 

1 n het rapport 'Noord-We sf 380 kV verbinding. Richflijren voar het milieueffectrapport en de 
reactie van hef bevoegd gezag cp de cpmerkingen ingediend in ha kader van de Sfartndifie 
voar ricttlijnen van ha milieueffectrapport, Oen Haag, juni 2010'. reageert u op de vele 
ingediende zienswijzen op de Startnotitie MER. Uit de openingszin blijkt al hoe weinig 
waarde u hecht aan de bijdrage van burgers en organisaties: 
'Gezien ha g-de aart al ingediende zienswijzen acht het bevoegd gezag ha niet wenselijk 
om cp elke zienswijze c.q. ad{ies in deze reactienofa indivictJeel een reactie te geven' 

Degenen die de moeite hebben genomen om de stukken te bestuderen en er een serieuze 
reactie op te geven, krijgen niet eens persoonlijk antwoord! Al die reacties op het gehele 
tracé (toen nog tot Diemen) worden in algemene bewoordingen terzijde geschoven. 

4.1 Ondergrondse aanleg 
Een aantal insprekers pleit er voor om in het MER een ondergronds alternatief van de 
nieuwe 380 kV verbinding op te nemen. U stelt: 
'Er zijn geg-onde argumenten waarom de h0otdtransportverbindif'9en bovergonds moeten 
worden aaf'9elegd Ha onderg-onds aanleggen van verbindif'9en van 220 kVen hOger in 
ha Nederlandse hOogspanningsna is niet mogelijk vanwege de fe hoge 
sfarif'9sgevoeligheid van de kabel zelf en de storingsgevoeligheid van de componenten van 
de verbindif'9. 
Daar kunren geen risico's mee genomen warden gezien ha belaf'9 van leverif'9SZekerheid 
van tef hOogspannif'9SrK:f.' 
Dit argument is inm id deis achterhaald: het is technisch geen enkel pro bi eem meer om rot 1 O 
km van de 380 kV hoogspanningsverbinding Eern shaven - Vierverlaten ondergronds te 
realiseren. 

'Daarnaast zijn de kosten voor ha onderg-onds aanleggen van de hoogspanningsverbindif'9 
vele malen hOger dan bij een boveng-ondse verbinding.' 
Klopt dit? Vele malen hoger? Het verschil in kosten is. ten onrechte. in de ltlans ter inzage 
gelegde stukken niet inzichtelijk gemaakt. 

'Ha be{oegd gezag heeff gelet op ha bepaalde in ha SEV 111 en de genoemde brief van de 
Minister van EZ inzake hef ondergronds aanlemen van 380 kV verbindingen bepaald daf 
een a/fem&ief ma een ondergrondse aanleg van de NoarcJ.Wesf 380 kV verbinding nia in 
ha MER meegenomen zal warden.' 
Gezien de inmiddels veranderde inzichten in de technische mogelijkheden is dit een 
achterhaald uitgangspunt. 
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Overigens, SEV 111 verzet zich niet tegen ondergrondse aanleg: 
'Zodra het vanuit leveringszekertieid en meerkosten verarl.woord is, zullen nieuwe 
hoogspanningsver1Jindlngen van 220 kV en meer ondergronds worden aangelegd daar waar 
de maatschappelijke meerwaarde van ondergrondse aanleg eviderl. is.' 

SEV 111 spreekt hier niet van het oplossen van uuridische of technische) knelpunten, maar 
van · maatschappelijl<e meerwaarde'. Daarbij staat de vraag centraal: welke meerwaarde 
levert dit project aan de samenleving, de bevolking van het gebied, de leefbaarheid in het 
gebied. In alle rapporten hebben wij geen analyse aangetroffen van de maatschappelijke 
meerwaarde van verkabelen van deze hoogspanningsverbinding. Wij tonen, in deze brief, 
die maatschappelijke meerwaarde wel aan. TenneT stelt dat verkabelen vanuit 
leveringszekerheid verantwoord is. In§ 12 tonen wij aan dat verkabelen vanuit meerkosten 
verantwoord is. Er is dan ook geen argument om van verkabeling af te zien. 

4.2 Wisselstroom en gelijkstroom 
Een aantal insprekers verzoekt u om in het MER ook een alternatief van een (ondergrondse) 
gelijkstroomverbinding mee te nemen. Reactie: 
'Toepassing van gelijkstroom past niet binren h€1 landelijke fijn vermaasde retwerk. Dat zou 
namelijk b€1ekeren dat voor aansluitingen op h€1 bestaande wisselstroomret steeds 
con{ertors geïnstalleerd moeten worden. (. . .) In feite zijn ondergrondse 
gelijkstroomverbindingen alleen zinvol indien lange afstanden O{er bijvoor1Jeeld de 
zeebodem CNerbrugd moeten worden. BCNengrondse aanleg is daar geen zinvol alternatief 
en h€1 aarl.al con{ertorstations kan td een minimum beperkt worden.' 

Dit zou een valide argument kunnen zijn bij plannen voor een hoogspanningsverbinding 
Eemshaven - Diemen. Maar dat plan is inmiddels achterhaald: er wordt nu al leen gewerkt 
aan aan hoogspanningsverbinding Eemshaven - Viervertaten. 

Op de Eemshaven komen binnenkort 3 gelijkstroom hoogspanningsverbindingen binnen: 
- de N orN ed kabel, 580 km lang, naar Noorwegen. sinds 2008; 
- de Gem ini kabel, 85 km lang, naar het Gem ini windpark op de N oordZee. sinds 2017; 
- de Cobra kabel, lengte 325 km, naar Denemarken: wordt nu gerealiseerd. 

Er komen tussen Groningen en Viervertaten geen aftakkingen op de nieuwe 380 KV
verbindingen, dus geen aansluitingen op het wisselstroom-net. De verbinding zou ook tot 
Viervertaten (en zelfs verder) in gelijkstroom uitgevoerd kunnen worden. De drie 
convertorstations die nu op de Eemshaven zijn of worden gebouwd, hadden in Vierverlaten 
gebouwd kunnen worden. Sterker: deze drie stations kunnen vervallen als er in Vierverlaten 
één convertorstation wordt geplaatst Bij de huidige plannen dient station Vierverlaten 
uitgebreid te worden met zes 380 / 220 kV transformatoren. Bij de bouw van een 
convertorstation is dit niet nodig. Bij transport van gelijkstroom zijn niet alleen de 
energievertiezen geringer, er zijn bovendien slechts 2 kabels in plaats van 3 nodig per 
circuit. 

Bovendien: in Duitsland worden inmiddels (ook door TenneT) nieuwe 
hoogspanningsverbindingen over grote atstanden ondergronds gelegd, om schade aan 
natuur en landschap te voorkom en. 

Dus ook dit is een achterhaald argument. 
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Een aantal inspreKers geeft aan dat zij in het MER op het gehele traject of op verschillende 
gedeelten in het traject een andere corridor bestudeerd wensen te zien. 

'Op grond van meerdere criteria is er geleken naar mogelijke verbindingsalternatieven en 
heeft een afweging plaatsgevonden welke reëel te t:esclX:!Uwen zyn. Hef t:elangrijkste thema 
hierby is de le{eringszekerheid en de (nef)technische mogelijkheid om de ve/1Jinc»ng te 
realiseren. Het gaéK dan bijvoo/1Jeeld om hef transportvermogen, bovengrondse aanleg, hef 
bedrij�en op wisselstroom, de technische mogelijkheden om eenvouc»g op mogelijke 
toekomstige ortwikkelingen in te spelen en de bijdrage van de nieu.ve ve/1Jinding aan de 
vereiste ringstructuur. Daarnaast is aangehaakt bij hef in hef SEV 111 opgenomen rijksbeleid 
Bijvoort:eeld ten aanzien van:(. . .) het zoveel mogelijk rekening houden met t:ebouwing. ' 

Het is duidelijk: technische uitvoerbaarheid. leveringszekerheid en magneetveld zijn de 
doorslaggevende argumenten voor de tracékeuze. Cu�uurhistorie. landschap, 
natuurwaarden spelen in uw afweging geen rol. 

'Verbinding E.emshaven-VieNertsten 
Het bevoegd gezag heeft hef mogelijke tracé langs de Eemsh<NenNeg nader t:estudeerd. 
Daar zich hier meer gevoelige objecten (zoals woningen en boerderijen) bevinden en de 
aansluiting op stéKion Oudeschip (begirpunt Noord-West 3/?0 kV) ruimtelijke knelpurten 
kert, windmolens, kabels en t:estemd glastuinbou.vgebied, zal hier geen tracéalteméKief 
onderzocht worden en zal de corridor niet aangepast worden.' 
1 n deze paar woorden war� het Eemshaverrweg-alternatief af geserveerd. Andere 
alternatieven worden in het geheel niet genoemd. 

Wij merken op dat ooK het gekozen tracé nieuwe windturbine-gebieden doorkruist en dat het 
glastuinbouwgebied nabij de Eemshaven inmiddels is achterhaald en uit de pi annen is 
verdwenen. 

4.4 Recreatie 
'Verscheidene insprekers hebben verzoclt om de effecten van de nieu.ve ve/1Jinc»ng op 
recreatieve functies mee te nemen en waar mogelijk met de nieuwe verbinding 
recreatiegebieden te vermijden. Het t:evoegd gezag merkt op, dat het in de ricltlijnen heeft 
vermeld déK er by de aanleg van een nieuwe h0ogspanningsve/1Jinding rekening gehOuden 
wordt met de aawezige ruimtelijke functies binnen de corridor. In dit verband wordt 
ook rekening gehouden met de effecten op de recreéKieve functies.' 

Er wordt dus alleen gekeken naar recreatieve functies binnen de corridor: de invloed van de 
nieuwe hOogspanningsverbinding op de landschappelijke. cultuurhistorische, natuurlijke 
waarden in het gebied rond de 380 KV en daarmee op de recreatieve waarden in het gehele 
gebied speelt bij dit project dus volgens u geen rol. 

Als de nieuwe hoogspanning over een fietspad heen gaat is dat voor u geen probleem: de 
recreant Kan nog steeds gebruik maken van het fietspad. Of hij dat wil, onder zo'n ijzeren 
gordijn door fietsen, van Kilometers afstand tegen zo'n ijzeren gordijn aankijken, speelt voor 
het ministerie blij Kbaar geen rol. 

De provincie en de gemeenten hebben de afgelopen tijd fors geinvesteerd in de recreatieve 
mogelijkheden in het gebied. Niet zo geK. Een relatief ongeschonden open landschap zo 
dicht bij de stad. Er Kwamen betonnen fietspaden. Ze worden veel gebruikt door wandelaars 
en fietsers. Dit gebied is van belang voor de recreërende Groninger. Het hele jaar zien we 
hier dagelijks dagrecreanten. Racefietsers en relatief veel men sen op 1 eettijd die vanuit de 
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stad een tripje maken door het wierden- en meedenlandschap benoorden de stad. Er zijn 
inmiddels een viertal toeristische routes door dit gebied gepland. 

Veel dagjesmensen komen via de oude Wolddijk. Ze komen doorWesterdijkshorn met zijn 
bijzondere bJren. zijn weern en zijn karakteristieke negentiende-eeuwse huizen. Ze fietsen 
hier door het M eedenlandschap, genieten van het zicht op de horizon. de imposante luchten 
en vinden via het karakteristieke Wetsinge de weg naar het Wierdenlandschap. 

Wetsinge. met zijn gastvrije. architectonisch interessante kerkje, met zijn molen en zijn 
rustieke fiets en wandelpaadjes. Ja, Groningen is mooi 1 Het is moeilijk te verteren dat 
overheidsbeleid van nog helemaal niet zo lang geleden ineens doorkruist wordt door de 
aanleg van een gigantische hoogspanningsleiding. Ook letterlijk doorkruist. Dat is werkelijk 
onbegrijpelijk. 

Dit aspect van de gevolgen van de 380 kV hoogspanningsverbinding is in het MER niet I 
onvoldoende belicht. Wij zijn van oordeel dat het MER daarmee niet alle noodzakelijke 
informatie bevat om tot een zorgvuldige besluitvorming te kom en. 

Recreatie en toerisme vertegenwoordigen ook een (huidig en potentieel) economisch 
belang. En het is de vraag of de investeringen door overheid en particulieren recreatieve 
voorzieningen in het gebied na aanleg van de 380 kV nog wel zinvol zijn. Wij zijn van 
oordeel dat er inzichtelijk gemaakt moet worden wat de rn aatschappelijke kosten van deze 
ingreep in het gebied zijn. Dit is de rapporten niet inzichtelijk gemaakt. Daarmee hebt u niet 
alle relevante informatie verzameld, nodig voor een goede belangenafWeging. 

Wij rn erken in dit verband op dat voor een goede afWeging tussen het VKA en een deels 
ondergronds tracé alle kosten en alle opbrengsten inzichtelijk gemaakt dienen te worden. 

4.5 Landschap 
'Ha be{oegd gezag erkent, déi de nieuwe verbinding in een aantal ge.tallen landschappelijk 
waardevolle gebieden zal doorkruisen. Ha be.toegd gezag zal in die gevallen de van 
toepassirg zijnde afwegingsladers (zoals bijvoorbeeld bij Nationale Landschappen) 
toepassen en in ha MER beschrijven' 
Met andere woorden: dit is voor u geen reden orn nader te onderzoeken of een ander tracé 
wellicht minder schadelijke gevolgen heeft. Mits de schade goed wordt beschreven in het 
MER 

1 n de geleverde rapporten ontbreekt een goede beschrijving van de unieke waarden van 
Nationaal Landschap Middag-H urn sterland. Ook is niet in beeld gebracht welke schade 
aanleg en exploitatie van de nieuwe 380 kV aan dit Nationale Landschap berokkent. De 
gevolgen van het VKA voor Middag-Humsterland zijn dus niet of onvoldoende in de 
belangenafWeging betrokken. Ook zijn deze gevolgen niet/onvoldoende betrokken in een 
afWeging tussen de verschillende tracés. 

4.6 Cultuurhistorie/ archeologie 
'Ha be.toegd gezag �efl in de ricltlijnen bepaald dal bij de aanleg van de nieuwe 380 kV 
hoogspanningsverbinding rekening word gehouden ma de aanwezige archeologie en 
ma cultuurhistorisch waarde.to/Ie gebieden.' 
Niet in het ontwerp, maar pas bij de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding wordt 
rekening gehouden met cultuurhistorie en archeologie. Bij de tracékeuze had u rekening 
moeten houden met archeologische waarden en met cultuurhistorisch waardevolle 
gebieden. Dit is niet gebeurd. 
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'Een grod aantal ins prekers heeft er op ge.vezen dat de vooigenomen 380 kV verbinding 
verschillende Natl.H'a 2000 gebieden ei een gedeelte van de Ecobgische Hocidstructuur 
(EHS) doornruist dan wel via de externe werning kan /Jeinvloeden. 

Het bevoegd gezag signaleert dat ha /Jij Natl.H'a 2000 gebieden en de EcOlogische 
Hocidstructuur (EHS) de van toepassing zijnde aMegingskaders- Natuurbeschermingswet 
c .q. Nda Ruimte - zal cKJorlopen. Indien daar/Jij sprake is van significarte effecten op de 
wezenlijke kenmernen en waarden van deze gebieden zal het bevoegd gezag nagaan of er 
alternatie{e oplossingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld ooor een tracé te kiezen dêd deze 
gebieden mijdt. Het /Je{oegd gezag wijst er op, dat in ha SEV 111 is bepaald dat aanleg van 
hoogspanningsverbindingen met een spanning van 220 kV en hOger geschiedt om 
ciWingende redenen van grod open/Jaar belang. Waar nodig zal ha bevoegd gezag 
mitigerende en compenserende maatregelen treffen. In de richtlijnen heeft ha bevoegd 
gezag aangege{en dat ha de effecten op Nêdura 2000 gebieden en op de EHS 
in het MER zal betrekken.' 

Wij merken op dat de tracékeuze, ondanks de ernstige gevolgen voor met name 
weidevogelgebieden, niet ter discussie is ge kom en. Er zijn betere alternatieven, maar daar is 
geen onderzoek naar gedaan. Er kunnen dwingende redenen van groot openbaar belang 

voor deze hoogspanningsverbinding zijn, dat zullen wij niet bestrijden, maar dat ontslaat u 
niet van de verplichting om naar alternatieven te kijken om daarmee de schade te 
minimaliseren. 

4.8 Conclusie 
Wij concluderen dat de uitgangspunten. vastgelegd in de Startnotitie MER, inmiddels op 
belangrijke punten zijn achterhaald. Naar de huidige inzichten en technische mogelijkheden 
zijn er andere alternatieven mogelijk, zowel wat betreft het tracé als wat betreft de 
technische uitvoering. Die alternatieven zijn, ten onrechte, niet dan wel niet serieus in het 
MER meegenomen. 

De huidige MER is nog op deze achterhaalde uitgangspunten gebaseerd en bevat daardoor 
niet de informatie die noodzakelijk is om tot een goede tracékeuze te kom en. Wij zijn van 
oordeel dat u op basis van deze MER in redelijkheid niet tot het huidige Rijksinpassingsplan 
kunt besluiten. 

5. Ontwerp vaststellingsbesluit 

u overweegt dat: 
'omtrent ha voorortwerp-inpassingsplan overleg is gevoerd met de barakken 
gemeerten Eemsmond, Delfzijl, Loppersum, BedUm, V0nsum, ZuidhOm en 
Groningen, de provincie Groningen, Wêderschap Noorderzijlvest en de 
uitvoeringsdiensten van het Rijk;' 
De zeer duidelijke wensen van de betrokken gemeenten Eemsmond, Delfzijl, Loppersum, 
Bedum, Winsum, Zuidhorn en Groningen en de provincie Groningen hebt u echter naast zich 
neer gelegd. 
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'ha ontwerp van het onderhavige /Jes/uit ma /Jij/Jehorende stUkken, (. . .) van vrijdag 23 juni 
2017 td en met donderdag 4 augustus 2017 voor een ieder ter inzage heeft gelegen;' 
Wij mogen er dus op vertrouwen dat eventuele zienswijzen die pas op 4 augustus 2017 

worden ingediend, geacht worden op tijd te zijn ingediend. 

6. Toelichting Ontwerp lnpassingsplan Noord-West 380 kV 
EOS-VVL, Eemshaven Oudeschip -Vierverlaten, 23 mei 2017 

6.1 Uitgangspunten van dit Rijksinpassingsplan 
Doelstelling van dit plan: 
'De transportcapaciteit van dit nawerk moa tegen aanvaard/Jare kosten en met minimale 
overlast voor burgers en be&ijven op de gevolgen van de genoemde ortwikkelingen worden 
aangepast.' 
Overlast voor burgers en bedrijven moet zo klein mogelijk zijn. Het minimaliseren van 
schade aan natuur. cultuurhistorische waarden, landschap hoort niet bij de doelstellingen. 

Deze verbinding is opgenomen in het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV 
111 ). 'De aanleg van deze hoogspannirgsver/Jinding geschiedt om dwirgende redenen van 
grod open/Jaar /Jelarg.' 

'Uit de Elektriciteitswa 1008 volg dat altijd ha volledig productievermogen van Eemshaven 
afgevoerd moet kunnen worden. Uit de Elektriciteitswet 1998 en de daarop gebaseerde 
Netcode volgt oOk dat het hoofdlransportna zo opgebouwd moa zijn dêd er tijdens 
onderhoud aan één circuit, altijd een ander circuit(. . .) nog moa kunnen uitvallen, zonder dêd 
er grodscha/ige stroomuitval plaats vindt.' 

'Een hoogspannirgsver/Jindlng kent een technische /e.tensduur van minimaal 50 jaar .. 
Var1Nege dit /angaermijnperspectief wordt de nieuwe 380 kV ver/Jindirg tussen Eemshaven 
en VieNerlaten planologisch en voor wêd /Jareft de fundering en de masten fysiek 
voorbereid op een toek!mstige uit/Jreidlrg naar een viercircuit 380 kV-ver/Jindirg. Dan is er 
6. 740 MVA meer transportvermogen dan er in de hUidlge situatie is.' 

'Hiermee wordt een ro/Juuste, toekomstvaste oplossing gecreëerd, die kapitaa/Verniaiging 
voorkomt en tevens er voor zorg draagt dat de overlast voor mens en milieu td één 
bouwperiode beperkt blijft.' 
Wij begrijpen dit streven. maar de ove�ast voor mens en milieu blijft, ook n a  de 
bouwperiode. 

Wij hebben nut en noodzaak van deze nieuwe verbinding nooit bestreden. Dat neemt niet 
weg dat deze nieuwe verbinding slechts bedoeld is als reserve ingeval er onderhoud of een 
storing is op de verbinding naar Meeden. De elektriciteitsproductie in de Eemshaven is 
primair bedoeld voor atnem ers in de Randstad. Nu er in de rest van Nederland een grote 
overcap aciteit aan elektriciteitscentrales in reserve wordt gehouden, hoeft ze�s het volledig 
wegvallen van de stroomverbinding tussen de Eemshaven en de Randstad niet tot 
grootschalige stroom uitval te leiden. Bij nut en noodzaak van de verbinding zetten wij geen 
vraagtekens. wel bij de urgentie. Wij zijn van oordeel dat er meer tijd genomen kan en moet 
worden om een tracé te ontwikkelen dat minder schadelijk is en beter inpasbaar is. Juist het 
langeterrn ijnperspectief rechtvaardigt een grote zorgvuldigheid bij de inpassing in het 
landschap en de leefomgeving van mens en natuur: de Groningers moeten er tenslotte 
minimaal de komende 50 jaar mee leven. 
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Bij dit  Rijksinpassingsplan hoort een MER. Doel van het MER: 
'Hef doel hieNan is om hef milieubelang een voP.vaardlge rOl Ie geven in de afweging ten 
aanzien van hef tracé. Hef resu/laét van de m.e.r.-procedUre is hef Milieueffectrapport (MER) 
(. . .)De m.e.r.-procedUre is van grod belang bij hel bepalen van hel (voorl<eurs)tracé. (. . .) Op 
basis van de rand!oorwaarden uil hef SEV 111, de milie1..:effecten zoals onderzoclt in hel 
MER, (reQlechnische randVoorwaarden, kosten en polilieWbestuunyke afwegingen is een 
afweging gemaakt die heeft geleid tot hef voorkeurstracé voor de verbinding Noord-west 
380 kV EOS-VVL' 

Het tracé (volgens ons en TenneT), een (smalle) zoekcorridor (volgens u), lag al vast 
voordat er een MER werd gern aakt Het milieubelang was volstrekt ondergeschikt aan de 
reeds gern aakte keuzes. Serieuze alternatieven. die de rn ogelijkheid zouden bi eden voor 
werkelijke keuzes. werden niet rn ee genomen in het onderzoek. Of er op het laatst, toen het 
MER in feite al klaar was en de tracékeuze al was gemaakt (er werd al flink onderhandeld 
rn et de betrokken boeren), alsnog even snel ingefietst. 

Het rn ilieubelang heeft geen volwaardige, maar slechts een marginale rol gehad in de 
afweging ten aanzien van het tracé. 
'Op hef ontwer,:rirpassingsplan en de ortwerp-uitvoeringsbes/uiten kan een ieder 
zienswijzen naar voren brengen. VeNOlgens wordt hel irpassingsplan door de ministers 
vastgesteld' 
U maakt hier heel duidelijk waar wij aan toe zgn: iedereen rnag zienswijzen indienen. maar 
verval gens stelt u het plan vast. Ongeacht die zienswijzen. 

G.2 TracÉbeschlijving 
'Hef tracé vOlg in grote lijnen hel tracé van de bestaande 220 kV-verbinding uitgezonderd 
locéties waar zich wezenlijke milieueffecten voordoen. Op deze locétie is hel tracé 
geoptimaliseerd mei als cKJel milieueffecten van de nieu.ve 380 kV-vertJinding ZOt/ee/ als 
redelijker.vijs mogelijk te 
voorkomen.· 

Dit staat haaks op de werkelijkheid. Locaties waar zich wezenlijke milieueffecten voordoen 
zijn volgens u de locaties waar gevoelige bestemmingen binnen de magneetveld-zone 
zouden karn en. Op die locaties wijkt u zonder meer uit naar een tracé dat: 
- het beste Groningse weidevogelgebied vernietigt, 
- zeer schadelijk is voor verschillende andere weidevogelgebieden. 
- gebieden die behoren tot Natuur Netwerk Nederfand ernstig aantast. 
- het prachtige open landschap sterk aantast, 
- zeer ten koste gaat van de belevingswaarde van één van de oudste cultuurlandschappen 

van Europa: Nationaal Landschap M iddag-H umsterland, 
- zeer ten koste gaat van de belevingswaarde van veel cultuurhistorisch waardevolle 

elementen. 
Met andere woorden: een tracé dat natuur, cultureel erfgoed. landschap en 1 eelbaarheid 
sterk aantast. In dit licht kunt u toch niet volhouden dat het tracé is geoptimaliseerd. Of zijn 
natuur, cultureel erfgoed, landschap en leefbaarheid geen wezenlijke milieueffecten? 

U stelt dat de Wintrackrn asten zo ontworpen zijn dat de impact op het landschap kleiner is 
dan bij conventionele vakwerkrnasten. Wij delen deze opvatting niet. Wind trackmasten zijn 
dik en massief, vakwerkmasten transparant. Bij Wind trackrnasten staan er telkens twee 
massieve palen naast elkaar, bij vakwerkmasten maar één. En de nieuwe Wind trackmasten 
zijn aanzienlijk hoger dan de vakwerkmasten van de huidige 220 l<V en er karn en meer 
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draden aan. Daarmee maken de Windtrackm asten een veel dominantere indruk in het 
landscha p. 

Daar komt bij dat bij toepassing van Wintrackmasten bij de aanleg van de nieuwe 380 kV
verbinding een werkterrein nodig is van gemiddeld 3 .000 m 2 per m ast. 1 nclusief de opslag 
van teelaarde betreft dit 6.000 m2 per mast. Voor de bol.Mlwegen wordt uitgegaan van een 
gemiddelde lengte van 275 meter en een gemiddelde breedte van 12 meter (inclusief opslag 
teelaarde) per mast ook nog eens gemiddeld 3.300 m2 per mast U hebt dus in totaal 
gemiddeld bijna 1 ha per mast als werkgebied nodig. De bouw van vakwerkmasten is veel 
minder ingrijpend: de masten worden in kleinere, 1 ichtere delen aangevoerd en ter plekke in 
elkaa r gezet. Het werkterrein is veel kleiner. de masten en dus ook de fundering zijn lichter, 
het benodigde materieel (kranen, heistellingen. vrachtwagens) zijn lichter. Dus de gevolgen 
in de aanlegfase zijn ook kleiner. Dit is overigens in het MER niet in beeld gebracht de 
keuze voor Wintrackmasten lag bij het begin al vast De milieugevolgen in de aanlegfase zijn 
niet bij deze keuze betrokken. 

u stelt 
'Na afloop van alle bouw- en monfageacfivifeiten worden de gronden de gebruil<f zijn als 
werl<ferreinen en toegangswegen weer in de oorspronl<elijke staaf ferumebractt.' 

1 n dit verband vragen wij speciale aandacht voor Nationaal Landscha p Middag-H umsterland. 
Kenmerkend voor dit gebied is het bijzondere slotenpatroon en het reliëf. Het gaa t  hier om 
een zeer oud 1 andscha p: de huidige sloten zijn vaa k oude prielen van 500 jaar voor Christus. 
toen het gebied nog een kwelder aan de rand van de Waddenzee was. Ook het reliëf stamt 
veelal uit  die tijd. Aantasting van deze kenmerken moet worden voorkom en. herstel is 
slechts beperkt mogelijk. 
- Ontgraving van de grond ten behoeve van tijdelijke voo!7ieningen (werkterrein. 

werkwegen) moet worden voorkomen. Herstel van de oorspronkelijke bodemstructuur is 
immers niet mogelijk. 

- 1 nklinking en sa menpersing van de grond moet worden voorkomen. Ook dit zou 
onomkeerbare schade aan de bodem structuur veroo!7aken. 

- Menging van grond en andere opgebrachte materialen moet worden voorkomen. Er moet 
dus een tussenlaa g worden aangebracht zodat opgebrachte materialen zonder probleem 
verwijderd kunnen worden. 

1 n dit Rijksinpassingsplan en de bijbehorende stukken hebben wij geen maatregelen 
aangetroffen die zorgen voor het behouden van de unieke waarden van Middag-
H umsterland. Dit vinden wij zorgelijk en wij dringen er ten zeerste op aan da t u hier alsnog 
voor zorgt. 

6.3 Ruimtelijke regelgelling en beleid 

6.3.1 StructuwvisieinfrastructuurenRuimte 
1 n de Structuurvisie 1 nfrastructuur en Ruimte (SVI R) worden 13 nationale belangen 
benoemd, waarvoor het Rijk verantwoordelijk is. 

De nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding valt onder belang 2 van de SVI R: 
'Nationaal belang 2 
ruimte voor ha hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en energietransilie' 

'De ruimfebehoeffe en hef beleid voor ruimtelijke irpassing voor de nationale 
elel<fricifeitsinfrastructuur zijn uifgewerl<f in hel Oercie Structuurschema 
Elel<fricifeifsvoorziening (SEV 111) en ruimtelijk geborgd in hef Barro.' 
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1 n de SVI R worden ook andere nationale belangen genoemd die op dit Rijksinpassingspl an 
van toepassing zijn. Zoals de nationale belangen 10, 11 en 13. 

'Nationaal belang 10 
ruimte voor behoud en versterking van (irter)nalionale uniele cultuurhistorische en 
natuurlijke kwaliteiten' 

'Cultuurhistorische en natuurtijlle lwfaliteiten 
Landschappelijke en cultuurhistorische k.valileiten geven identiteit aan een gebied 
Bovenden zijn culturele voorzieningen en cultureel erfgoed van belang voor een 
aantreklelijk vestigingsklimaat en daarmee voor de concurrentiekracht van Nederland. Hel 
Rijk is verartwoordelijk voor hel cultureel en natuurlijk UNESCO".vereldertgoed (inctusief de 
voorlopige lijsQ, kenmerkende stads- en dorpsgezichten, rijksmonumenten en 
cultuurhistorische waarden in of op de zeebodem.' 

1 n de Toelichting van het Rijksinpassingsplan stelt u :  'QJ enkele locaties, zoals Middag 
Humsterland, is er sprake van landschappelijke of cultuurhistorische waarde.' Alsof het 
grootste deel van het gebied nietvan landschappelijke of cultuurhistorische waarde zou zijn! 

De nieuwe 380 kV zal een gebied doorsnijden met grote cultuurhistorische waarden en 
natuurlijke kwaliteiten. Zo gaat de nieuwe hoogspanning door Nationaal Landschap Middag
H umsterland: een gebied met cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Het behoort 
tot de oudste cultuurlandschappen van West-Europa en is voorgedragen als cultureel 
U N ESCO-werelderigoed. 

Maar dit waardevolle gebied eindigt niet bij de grens van het Nationaal Landschap: ook 
buiten Middag-H umsterland gaat het tracé voor de 380 kV door een uniek een waardevol 
gebied. Een open landschap met weidse vergezichten. doorsneden door maren: vroegere 
kwelderprielen uit de periode voor de eerste menselijke bewoning (500 voor Chr.) Er liggen 
veel. al dan niet bebouwde, wierden in het gebied uit de peri ode van 500 voor Chr. tot ca. 
1200 na Chr. Er staan veel oude kerken (de oudsten uit ca. 1100) en andere 
(rijks )monumenten. 

Landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten geven identiteit aan een gebied. Het 
gekozen tracé voor de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding houdt totaal geen rekening 
met de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied: dit vormde geen 
uitgangspunt. is niet mee gen om en in de belangenafweging, heeft geen rol gespeeld bij de 
keuze van de zoekcorridor en heeft vrijwel geen invloed gehad op de verdere uitwerking van 
hetVKA. 

En ook in het huidige ontwerpplan spelen deze culruurhistorische en landschappelijke 
waarden in feite geen rol. Zo is er geen apart hoofdsb.Jk opgenomen over de bescherming 
van Middag-Humsterland. Erger: er is zelfs niet geregeld hoe rekening gehouden zal worden 
rn et de unieke cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van Nationaal Landschap 
M iddag-H umsterland. 

Wij concluderen dan ook dat dit ontwerp-Rijksinpassingsplan in strijd is met het Rijksbeleid, 
zoals verwoord in belang 1 O van de SVI R en zo niet mag worden vastgesteld. 

Bij de belangenafweging die tot het vaststellen van de zoek-corridor en uiteindelijk de 
huidige tracékeuze heeft geleid, zijn de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. 
die de identiteit van het gebied bepalen. niet mee gewogen. Dit is in strijd met artikel 3:4 
Al gem ene wet bestuursrecht (Awb). 
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ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor ha overleven en ontwikkelen van flora
en fa1.N1asoorten' 

'Natuur 
Om flora- en fa1.N1asoorten in staat te stellen om op la�e termijn tea.ter/even en zich te 
ortwikkelen zijn vanuit ruimtelijk oowurt twee zaken essentieel: ha t:ehoud van 
leetgebieden en de mogelijkheden om zich te k1.N1nen verplaatsen tussen leefgebieden. In 
internationaal verband heeft Nederland zich met het Biodiversiteitsverdrag en de Europese 
Vogel- en Habitëtricltlijn (Nëtura 2000) gecommitteerd aan afspraken a.ter soorten (flora en 
fa1.N1a) en leetgebieden van soorten (habitats).' 

De nieuwe hoogspanningsverbinding komt vrijwel midden door het belangrijk5te 
weidevogelgebied van Groningen en d o orsnijdt ook nog enige andere weidevogelgebieden. 
Deze gebieden worden door de ingreep (grotendeels) voor weidevogels ongeschikt. De 
overblijvende delen zijn te klein om op de lange termijn een gezonde populatie in stand te 
houden. Voor een deel gaat het hier om terreinen die behoren tot het Nationaal 
N ab.Jurnetwerk Nederland (N NN). 

Alle reest merken wij op dat compenseren van weidevogel gebieden m oeilijk is en dat de 
resultaten erg onzeker zijn. Veel weidevogels hebben een grote plaatstrouw, zijn moeilijk te 
bewegen uit te wijken naar andere gebieden. Het is dan ook van groot belang om, ter 
compensatie, grote aanééngesloten gebieden te realiseren waar voor de vogels optimale 
omstandigheden worden geschapen. 

Voor het beh oud van de weidevogels is een royale compensatie noodzakelijk. Hier blij 11 u 
niet toe bereid: het weidevogelgebied wordt slechts ten dele gecompenseerd, waarbij u er 
vanuit gaat dat er door het verwijderen van de bestaande 220 kV hoogspanningsverbinding 
weer nieuw weidevogelgebied beschikbaar komt (salderen). Dat is zeer twijfelachtig: onder 
de huidige 220 kV b r oeden op dit moment geen weidevolgels, ook na sloop van de 220 kV 
zijn grote delen van dit gebied niet weidevogel-vriendelijk. En deze strook maakt geen deel 
uit van grotere weidevogelgebieden en is te klein om een levensvatbare populatie te 
huisvesten. 

Wij concluderen dan ook dat er in het huidige Rijksinpassingsplan onvoldoende rekening is 
gehouden met de natuurwaarden en met het N N N. Het plan is daarmee in strijd met 
nationale belangen 1 O en 11 uit de SVI R, dus in strijd met het Rijksbeleid en mag zo niet 
worden vastgesteld. 

'Nationaal belang 13 
zorgvuldige afwegi� en transparante besluitvormi� bij alle ruimteHj/e en 
infrastructurele besluiten' 

'Ha Rijk is verartwoordelijk voor een goed systeem van ruimtelijke ordening inclusief 
zorgvuldige, transpararte ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Dët baekert d&. het 
systeem zo i�ericlt moa zijn d&. irtegrale planvormi� en t:esluitvorming op elk 
schaalniveau mogelijk is en dat bestaande en toekomstige t:elangen goed kunnen worden 
afgewogen. Gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde zijn hier onderdeel van. 
Het gaat dan zo.vel om bela�en die conflicteren als belangen die elkaar versterken. 
Bij nieuwe ortwikleli�en, aanleg en herstructureri� moet in elk geval aanciaclt zijn voor 
de gevolgen voor de waterhuishoudi�, het milieu en ha cultureel erfgoed Ha Rijk hanteert 
bij nationale infrastructurele en gebiedsontwikkeli�sprojecten de werkwijze van Sneller en 
Beter, waarmee participatie en belangenbehartigi� van burgers en bedrijven een 
nadrukkelijkere pla&.s krijg bij de besluitvormi�.' 
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Het Rijk heeft in 2008, zonder enig contact met burgers en bedrijven, een smalle 
zoekcorridor vastgesteld voor deze 380 KV-verbinding. En sindsdien elke discussie over 
deze zoekcorridor afgehouden. Wij zijn daar hierboven al uitgebreid op in gegaan. Bij het 
vaststellen van de zoekcorridor (TenneT en wij spreken liever van het tracé: veel ruimte zat 
er niet in) was geen geen sprake van een zorgvuldig, transparant ruimtelijk en 
infrastructureel besluit. En ook sindsdien was daarvan geen sprake. Bestaande en 
toekomstige belangen zijn niet goed mee genomen in de belangenafweging. 
Gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde van het gebied speelden in de 
belangenafweging bij dit Rijksinpassingsplan hooguit een ondergeschikte rol. 

Het plan is daarrn ee in strijd met nationaal belang 13 uit de SVI R. dus in strijd met het 
Rijksbeleid en mag zo niet worden vastgesteld. 

6.3.2Barro 
Bij belang 2 staat: 
'De ruimtebehoefte en tet beleid voer ruimtelijke irpassing voer de nationale 
elektriciteitsinfrastructuur zijn uilgemerkt in tet Oercie Structuurschema 
Elektriciteitsvoorziening (SEV 111) en ruimtelijk geborgd in tet Barro.' 

Dus de spelregels van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn op dit 
plan van toepassing. Ook Artikel 2 .5 .12. (bebouwing in het waddengebied), waarin is 
bepaald: 
'1. Onverminderci tetgeen elders in dl besluit is bepaald ter zake van bebouwing, stelt een 

bestemmingsplan déi betrekking heeft cp hE{ waddengebied, déi tet oprictten van 
nieu.ve bebouNing mogelijk maakt: 

(..) 
b. builen tet stedelijk gebied: regels die ertoe strekken dal de maximaal toelaatbare 

boUNhoogen alsmede de aarci of de functie van nieuwe bebouwing passen bij de aarci 
van het omringende landschap.' 

De nieuwe 380 KV gaat in het eerste deel vanaf de Eemshaven door het waddengebied. 
Wintrackm asten, maar ook de geleiders en de overige draden, z� n 'bebouwing· in de zin van 
de wet. Een Rijksinpassingsplan is feitelijk een bestemmingsplan. En het Barro is Rijks wet
en regelgelling. 

Dit Rijksplan voor:ziet in de bouw van een hoogspanningsverbinding met een maximale 
bouwhoogte van de hoogspanningsmasten van 52,50 tot 75 meter. In een open landschap, 
ook in het waddengebied. Het valt niet te verdedigen dat de maximaal toelaéibare 
bouwhooglen alsmede de aard ei de functie van nieu.ve bebou.ving' zouden passen bij 'de 
aard van hel omringende landschap.' 

Het plan is daarrn ee in strijd met het Rijksbeleid en met artikel 2.5 .12 van het Barro en mag 
zo niet worden vastgesteld. 

6.4 Beschrijving plangebied en omgeving 

6.4.1 L andschappelijl<.e en cultuurhistorische waarden 
U stelt: 'Op enkele locaties, zoals Middag Humstel1and, is er sprake van landschappelijle ei 
cullw.xhislorische waarcie.' 
M iddag-H umsterland is één van de oudste en best bewaarde cultuu�andschappen van 
Europa en is daarom aangewezen als Nationaal Landschap. Maar dit fraaie landschap 
eindigt niet bij de grens van het Nationaal Landschap: ook daar buiten, in vrijwel het hele 
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gebied dat door de nieuwe hoogspanning wordt doorkruist, is er sprake van grde 
landschappelijke et cultuurhistorische waarre. Deze waarden hebben in de besluitvorming 
over het tracé geen rol van betekenis gespeeld. In dit Rijksinpassingsplan is onvoldoende 
geregeld hoe deze waarden worden beschermd. 

6.4.2 Recreatie 

Hier wordt alleen een beschrijving gegeven van de recreatie binnen het plangebied. De 
invloed van de nieuwe hoogspanningsverbinding op de recreatieve en toeristische 
mogelijkheden rond de nieuwe hoogspanning, wordt niet in beeld gebracht. De 380 kV zal 
een dominante invloed op het gebied hebben, van grote afstand zichtbaar en beeldbepalend 
aanwezig. Niet bepaald een beeld waar recreanten en toeristen op af kom en. De negatieve 
invloed van de hoogspanning op de recreatieve en toeristische mogelijkheden. tot op grote 
afstand, is niet beschreven, dus niet bij de belangenafweging mee genomen. Zeker niet bij 
de belangenafweging bij het vaststellen van de zoekcorridor. Dit is strijdig met artikel 3:4 
Awb. Wij zijn dan ook van oordeel dat dit plan in deze vorm niet mag worden vastgesteld. 

7. Uitgangspunten tracékeuze 

7.1SEVlll 

u stelt 'Nieu.ve hoogspannirf}sverbindingen van 220 kVen meer worden in beginsel 
/JcNerfJronds aarf}elegd (. . .)Zodra ha vanuit leverirf}szekerheid en meernosten 
verartwoord is, zullen nieu.ve hoogspannirf}sverbindirf}en van 220 kV en meer ondergronds 
worden aarf}elegd, daar waar re ma&schappelijke meerwaarde van ondergrondse aanleg 
evirert is.(. . .) 'Td voor kort was 20 kilometer 380 kV-ka/Jel (ondergrondse aanleg) de 
maximaal toe/a&/Jare lerf}te binnen het Nerer/andse hoogspannirf}sne�.vern. Deze /erf}te 
wordt volledig gebruikt in het project Randstad 380 kV.' 

Niet wordt onderbouwd waarom het in de Randstad wel \/anuit / e{eringszekettieid en 
meernosten verantwoord' was om 20 km hoogspanning te verkabelen en waarom 'de 
maatschappelijke meerwaarre van ondergrondse aanleg' in de Randstad wel evident was 
en in Groningen niet. 

'Voor re verbinding Noord-West 380 kV EOS-VVL geld dat Tenne T ado!iseert hooguit 1 o km 
380 kV onrergronds tracé in het project toe te passen. Dit heeft TenneT in november 2015 

schriftelijk meregereeld aan ha Ministerie van Economische Zaken.' 
Vanuit leveringszekerheid en meerkosten acht TenneT het dus verantwoord 10 km van de 
380 kVverbinding Eemshaven -Vierverlaten te verkabelen. 

u stelt 
'Zoelf)ebied 
Vertrel<punt voor het zoekgebied voor re verbinding Noord-West 380 kV EOS-VVL was re 
glo/Jale ruimtereserverirfJ zoals opgenomen in ha SEV 111.' 

'Om conform het uitgangspunt van SEV 111 nieuwe doorsnijdingen van het landschap zo veel 
als mogelijk te voorkJmen, verdient ha re voorneur re nieu.ve 380 kV-ver/Jinding geen 
nieuwe doorsnijding van het landschap te !&en veroorzaken door reze dUs zo dicht mogelijk 
/Jij et langs ha tracé van de /Jestaanre 220 kV-ver/Jindlng te ortwerpen.' 
Dit is met contorm SEV 111. 
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'6. 7. Nieuwe hoogspanningsverbindingen van 220 kV en meer worden in beginsel 
bcNengronds aangelegd QJ basis van een integrale aMeging q:i projedniveau kan- voor 
zo; er dit uit oowunt van leveringszekerheid verartwoord is - in bijzondere gevallen, met 
name voor kortere trajecten, ondergrondse aanleg worden o;erwogen 
Onderzoek en ontwikkeling van de ondergrondse aanleg van hoogspanningsleidingen word 
actief bevorderd. Zodra het vanuit /everingszekemeid en meerkosten verartwoord is, zullen 
nieuwe hoogspanningsverbindingen van 220 kV en meer ondergronds worden aangelegd 
daar waar de maatschappelijke meerwaarde van ondergrondse aanleg e.1ident is.' 

Let wel: SEV 111 stelt als randvoorwaarden voor ondergrondse aanleg dat het vanuit 
leveringszekerheid en meerkosten verantwoord is. En volgens Tenne T is dat hier (bij een 
lengte van 1 O km) het geval. En bij de afweging wel of niet ondergronds moet worden 
gekeken naar de maatschappelijke meerwaarde. Dus niet naar knelpunten, niet naar 
eventuele conflicten tussen de nieuwe hoogspanning en wettelijke verplichtingen: het gaat 
om de maatschappelijke meerwaarde. Een serieuze analyse van de maatschappelijke 
meerwaarde van ondergrondse aanleg hebben wij in de stukken niet aangetroffen. 

'6.8. Teneinde geheel nieWte doorsnijdingen van het landschap zoveel mogelijk te 
voorkomen, gelden bij aanleg van nieWte hoogspanningsverbindngen me1 een spanning 
van 220 kV en hoger acttereenvo/gens de volgende uitgangspunten: 
a. Nieu.ve hoogspanningsverbindngen van 220 kVen meer worden waar mogelijk en zinvo/ 
me1 bestaande lx!ogspanningsverbindingen q:i één mast gecombineerd. 
b. NieWte hoogspanningsverbindngen van 220 kVen meer worden waar mogelijk en zinvo/ 
me1 bovenregionale infrastructuur et met bestaande hoogspanningsverbindingen 
gebundeld.' 

U stelt dat het SEV 111 principes beschrijft voor de tracering van een nieuwe 
hoogspanningsverbinding en noemt een aantal uitgangspunten. Waaronder het uitganspunt 
dat daar waar combineren met bestaande verbindingen niet zinvol of mogelijk is, er 
gebundeld moet worden met bestaande verbinding of bovenregionale infrastructuur. 

SEV 111 geelt noch expliciet noch impliciet aan dat hiermee een te slopen 220 kV verbinding 
wordt bedoeld. 1 n tegendeel: zodra de 220 kV verbinding gesloopt is. is het geen bestaande 
verbinding meer en is de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding dus niet meer met een 
bestaande verbinding gebundeld. Het dient ook geen enkel ruimtelijk belang om een nieuwe 
hoogspanningsverbinding te bundelen met infrastructuur die binnen afzienbare tijd uit het 
landschap verdwijnt. Met andere woorden: een dergelijke bundeling is niet zinvol. 

Bovendien: combineren is hier wel mogelijk. 1 mm ers: de elektriciteitstransportcapaciteit van 
de huidige 220 kV wordt over genomen door de nieuwe 380 kV, waarna de 220 kV kan 
vervallen. 

Om de bedoeling van deze bepaling verder te verduidelijken is het woord 'acttereenvo/gens' 
in de tekst opgenomen. Dus: als mogelijkheid a, combineren, niet kan en de bestaande 
hoogspanning niet uit het landschap verdwijnt, dan wordt terug gevallen op mogelijkheid b: 
bundelen. Nu mogelijkheid a, combineren, wel kan en teitelij k aan de orde is. komt 
mogelijkheid b, volgens S EV 111, niet in beeld. 

SEVI 11 biedt een ruim er perspectief en ruim ere mogelijkheden dan u in uw lnpassingsplan 
aangeeft. Zo staat er op de door u ingevoegde SEV 111-kaart in het lnpassingsplan (pag. 37) 
een bijna rechte en daardoor zo kort mogelijke lijn tussen de Eemshaven en Vierverlaten, 
die een globale indicatie geelt van waar het nieuwe tracé zou kunnen kom en te lopen ten 
opzichte van de, ook op deze kaart aangeduide, huidige 220 kVverbinding. Deze lijn volgt 
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daarmee duidelijk niet de bestaande 220 KV, maar wekt eerder de indruk de Eem shavenweg 

te volgen. De door u gekozen zoekcorridor wijkt duidelijk af van deze kaart van SEV 111. 

Het SEV 111 biedt daarmee onder andere mogelijkheden om andere alternatieven buiten de 

door u gehanteerde zoekcorridor op te nemen in uw MER. U heeft zelf ook de ruimte 

genomen om alternatieven buiten de door u bepaalde zoekcorridor te onderzoeken (zie uw 

studies met ondergrondse deeltrajecten). Eén van deze alternatieven hebt u op ge nom en in 

de MER: alternatief Oranje. Wij verwachten, op grond van uw studies en de studie 

geïnitieerd vanuit de regionale overheden, dat er meerdere en betere alternatieven zijn, 

zowel onder- als bovengronds, die u niet heeft opgenomen in het MER. Deze andere 

alternatieven kwam en voor u pas in beeld toen de zoekcorridor al was vastgesteld en zijn 

niet of niet serieus door u onderzocht. 

Nota Ruimte 

SEV 111: '4.3. Hef kabinef heeff zijn doelsfellingen voor hef ruimfelijk beleid weergegeven in 
de Nofa Ruimfe. De Nofa Ruimfe en in het bijzonder paragraaf 4. 8. 3. 1 betreffende re 
elekfriciteitsvocrziening vormt het ruimtelijk karer vocr het SEV 111.' 

In de Nota Ruimte is onder meer afgesproken dat nieuwe grootschalige 

infrastructuurprojecten (zoals 380 KV hoogspanningsverbindingen) in N ati on ale 

Landschappen niet zijn toegestaan. Waar deze projecten redelijkerwijs, vanwege een groot 

openbaar belang onvermijdelijk zijn, dienen mitigerende en compenserende maatregelen te 

worden getroffen. Dit wordt m eeg en om en in de integrale afweging op projectniveau, waarbij 

ook gekeken kan worden naar de mogelijkheden van alternatieve tracering. Een dergelijke 

afweging ten aan zien van M iddag-H umsterland vinden wij in uw rapporten niet terug. 

Ook voor Rijksbufferzones, Ecologische Hoofdstructuur (nu: NNN) en Natura 2000 gebieden 

zullen vaak beperkingen gelden op grond van onder meer landschapskwaliteiten. Voor 

doorsnijding van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS, nu NNN) geldt het nee, tenzij

principe. 

Volgens SEV 111: '6.11 Aanleg van hoogspanningsverbindingen met een spanning van 220 
kV en hOger geschiedt om dwingenre rerenen van grod openbaar belang.' 
De 380 KV Eemshaven - VI erverlaten wordt dus aangelegd om dWingende redenen van 

groot openbaar belang. Dat neemt niet weg dat doorsnijding van de N N N slechts is 

toegestaan als er redelijkerwijs geen alternatieven zijn om dit grote openbare belang te 

dienen. 

Er zijn goede, ondergrondse en bovengrondse, alternatieven waarbij het Nationaal 

Landschap, het N N N en de weidevogelgebieden worden ontzien. Deze alternatieven 

voldoen aan de uitgangspunten van SEV 111. Toch zijn deze alternatieven niet meegenomen 

bij de bepaling van de zoekcorridor en niet of nauwelijks meegewogen bij de vaststelling van 

hetVKA 

Volgens SEV 111 gaat het bij de aanleg van onderhavige 380 KV verbinding uitdrukkelijk over 

de aanleg van een nieuwe verbinding. Wij verzoeken u het ve1Vangen van de best.aande 
verbinding tekstueel aan te passen. 
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7.2 Ha: Meest Milieullliendelijke Alternatief (MMA) 
u stelt 
'De maatgevende milieuaspecten /Jij deze afweging per deelgebied zijn leefomgeving, 
ecologie en landschap en cultuurhistorie. Het aart al gevoelige bestemmingen als gevolg van 
de magieefveldzone van de verbinding Noord-West 380 KV EOS-VVL geeft in de keuze 
voor hef MMA de cK:!orslag, samen met na aantal vrijgespeelde woningen. Alternatief Roze 
is het 
alternatief met de minste gevoelige bestemmingen /Jimen de magneetveldzone van de 
nieuwe, bovengrondse 380 kV-ver/Jindlng en is daarom het MMA. (. . .) Hef MMA lert dan 
ook een ondergronds tracédeel van circa 10 kilometer.' 

Alternatief roze volgt het VKA, maar Komt, in tegenstelling tot het VKA, deels ondergronds. 
Komt daarrn ee overeen met het alternatief waa1Yoor de provincie Groningen, de 8 betroKKen 
gemeenten en 16 maatschappelij Ke organisaties en buurtgroepen op 6 februari 2017 hebben 
opgeroepen (zie eerder in deze blief). 

7 .3 Ha: voorkeursalternatief (VKA) 
u stelt 
'De keuze van hef tracé van de nieuwe 380 kV-hoogspamingsver/Jindlng heeft 
plaatsgevonden op basis van een irtegrale afweging van milieldactoren, kosten en 
(net)technische eisen. Dit heeft geleid tot het voorkeurstracé voor de verbinding 
Noord-West 380 kV EOS-VVL gebaseerd op het alternatief Blauw.' 
Bij een integrale afweging van rn ilieutactoren en (net)technische eisen Komt het MMA als 
beste alternatief uit de bus. Dus alleen op basis van de meerkosten is toch ge Kozen voor het 
VKA: Groningen is het niet waard, volgens de minister! 

Zoals eerder gesteld: volgens TenneT is gedeeltelijk ondergrondse aanleg op grond van 
leveringszekerheid en Kosten verantwoord. En de m aatschappelijKe meerwaarde van 
ondergrondse aanleg is in de rapporten bij dit project, ten onrechte, niet in beeld gebracht. 
Hier is geen goede belangenafweging gem aaKt. En er is, gezien de vermijdbare schade aan 
NNN en Nationaal Landschap, ooK geen sprake van een goede ruimtelijke ordening. 

'Landschap en cultuurhistorie. 
Een hoogspanningslyn kan de landschappelijke patronen en karakteristielen aartasten of de 
samenhang tussen landschapselemerten verstoren. Ook kan een hoogspanningslijn invloed 
he/J/Jen op cultuurhistorisch belangrijke elemerten, /Jijvoor/Jeeld rijl'Smonumenten en 
aardkundige e/emerten zoals kreekruggen. Een hoogspanningslijn maakt ecrter zelt ook 
onderdeel uit van een landschap, en kert een eigen identiteit. Door ZCJl/eel mogelijk 
rechtstand na te streven en aansluiting te zoeken /Jij bestaande elementen in het .randschap 
kumen de effecten td een minimum beperkt worden.' 

Deze hoogspanningslijn tast de landsch appelijke patronen en Karakteristieken aan en 
verstoort de samenhang russen landsch apselementen. De 380 KV heeft invloed op 
culruurhistorisch belangrijke elementen, zoals rijKsmonurnenten, aardkundige elementen 
zoals KreeKruggen en zelfs op een Nationaal Landsch ap. 

Wij onderschrijven d at de effecten van de hoogspanning beperkt Kunnen worden door zoveel 
mogelijk rechtstand n a  te streven en aansluiting te zoeken bij bestaande, blijvende element 
en in het landsch ap. Echter: deze verbinding, het VKA, voldoet daar niet aan. 

u stelt in de toelichting: 
'Hef tracé van de nieuwe 380 kV-ver/Jindlng heeft een grdendeels autonoom 
traceringsprincipe. Dit is hef geval als een verbinding herken/Jaar is als bovenregionale 
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infrastructuur en slectts van rictting verandert als gevolg van g-ootschalig ander 
ruimtegebruik of, over langere afstand, /JUndelt ma een element van bovenregionaal 
schaalniveau. De ver1Jinding reageert nia op lol<ale verschijnselen en kent geen afwijkingen. 
Daarnaast is grotendeels op basis van rechtstanden garaceerd.' 

Dit klopt niet. De nieuwe 380 KV verandert keer op keer van richting, niet als gevolg van 
ander grootschalig ruimtegebruik maar om kleine elementen als individuele woningen te 
ontwijken. Ook bundelt de nieuwe 380 KV niet met een element van bovenregionaal 
schaalniveau. De 220 KV zal worden gesloopt, is in de toekomst dus niet meer ruimtelijk 
relevant. Over 30. 40 jaar weet niemand meer dat die 220 KV ooit in het landschap aanwezig 
was. maar ergert men zich nog wel aan de slordige, onnodig storende meanderende 
tracering van de 380 KV. Zoals men zich nu nog ergert aan de slordige tracering van de 
huidige 220 KV. 

- De bestaande 220 KV Eemshaven - Vierve�aten loopt met 3 duidelijke knikken door het 
landschap. Tussen Loppersum en het Reitdiep zijn er nog een paar heel geringe 
veranderingen van richting, de landschappelijke irrvloed daarvan is beperkt. 

- De nieuwe 380 KV verbinding Eemshaven -Vierve�aten 1 oopt met 13 duidelijke knikken 
door het landschap: 10 knikken meer. En ook hier, tussen deze duidelijke knikken zijn er 
veel kleine veranderingen van richting. 

- Wat betrett rechtstand is het nieuwe tracé dus ruim 4x zo slecht als het oude (dat ook al 
niet best is). 

De nieuwe 380 KV wordt zo veel mogelijk 'gebundeld' met de bestaande, te slopen 220 KV. 
Dit om een 'nieu.ve ooorsnijding van het landschap' te voorkom en. Zo stelt u. 
De nieuwe 380 KV verbinding, totale lengte ruim 41 km. wordt over een lengte van ca. 14 km 
'gebundeld' met de te slopen 220 KV: slechts 1/3 van het 380 KV tracé volgt het bestaande 
220 KV-tracé. De 380 KV volgt voor het overige een nieuw tracé. dat qua ontwerp en 
vormgeving geen enkele relatie heeft met de bestaande 220 KV. 

u bent zich hiervan bewust: 
'De nieuwe 380 kV-ver1Jinding heeft meer richtingsveranderingen en is dUs visueel meer 
zie/'t/Jaar in het open landschap dan de 220 kV-ver1Jindlng die word verwijderd. Daarooor 
ortstaat een nadruAAelijkere en zie/'t/Jare lijn onder andere in het cultuurhistorisch 
waardevolle Landschap Middag-Humsterland met daarbinnen gelegen wierden.' 

uw VKA is dus voor het grootste deel objectiet in strijd met uw uitgangspunten. Dit 
inpassingsplan voldoet niet aan een goede ruimtelijke ordening. 

u stelt: 
'Kosten 
De /Jand/Jreede van de kosten van alle !bovengrondse en ondergrondseJ atematieven loop 
van€ 200 miljoen tot€ 450 miljoen (/Jou.vkosten). De verwactte meerkosten !ondergronds! 
bedragen circa 130 tot 135 miljoen euro (bouwkosten' 
Hier wordt a l leen naar de kosten gekeken, de opbrengsten worden niet vermeld. 
Vermoedelijk zijn die, in de komen 50 jaar, aanzienlijk: ook op dit moment is TenneT, met 
enig aandeelhouder het ministerie van EZ, zeer winstgevend. De provincie Groningen. de 
men sen die schade ondervinden, die gecontronteerd worden met (weer) een afwaardering 
van hun landschap, hun leefomgeving, delen niet in die winst. Dit zijn ook maatschappelijke 
kosten, die in uw belangenafweging inzichtelijk gemaakt en meegewogen hadden moeten 
worden. Een dergelijke afweging hebben wij in uw rapporten niet aangetroffen. 
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'Van de ba.tengrondse alternatieven heeft tracéalternalief Blauw de minst narelige effecten 
op ha milieu omdét dl alternétiefvan alle ba.tengrondse alternatieven re minste gevoelige 
bestemmingen raakt. Ha tracéalternaliet Blauw bevindt zich qua losten binnen de 
bandbreedte van alle ba.tengrondse alternatieven Daarom is ha voorke1Xstracé van re 
verbinding Noord-West 38'.J l<v' EOS-WL - zoals dal is vastgelegd in dil inpassingsplan
gebaseerd op ha atemétief Blauw.' 

Doorslaggevende argumenten voor de keuze van het voorkeurstracé waren niet de unieke 
landschappelijke waarden, de natuurwaarden, de cultuurhistorische waarden. Niet de 
aantasting van het NNN of Nationaal Landschap Middag Humste�and. Waarden die de 
identiteit van het gebied bepalen. de lee1baarheid, de economische mogelijkheden. Waarden 
die het gebied een toekomst geven. 

Nee, doorslaggevend waren: 
- het aantal gevoelige bestemmingen dat door het tracé geraakt wordt (een kwestie van 

geld gevoelige bestemmingen kunnen veelal aangekocht worden): 
- de kosten. 
U hebt bij deze belangenafweging uitsluitend gekeken naar de nationale belangen, de 
belangen van Groningen en de Groningers speelden geen rol. 

7 .4 IVl\/IA en Gebiedsproces 
Andere alternatieve. die meer rekening houden met culbJurhistorische waarden, nabJur, 
landschap en die wel kunnen rekenen op draagvlak, zowel deels ondergronds als geheel 
bovengronds, zijn zeker mogelijk. Van meet af aan hebben wij herhaaldelijk aangegeven dat 
een gebiedsproces (met verantwoordelijke overheden. TenneT, maatschappelijke 
organisaties en burgers) tot een breed gedragen oplossing zal leiden. Er is elders voldoende 
ervaring opgedaan met dergelijke gebiedsprocessen. er zijn inmiddels veel ervaren 
deskundigen die een dergelijk proces goed kunnen begeleiden. Zo'n gebiedsproces zorgt 
voor begrip voor de uiteindelijk gekozen oplossingen, voor afnametverdwijnen van 
weerstand daar waar wensen niet ingewilligd blij ken te kunnen worden. Dit om dat 
belanghebbenden in het proces betrokken en gehoord zijn en daardoor begrip hebben 
gekregen voor de meerwaarde en onm ogelijkheden van de uitkom sten. 

De uitkom sten worden in een dergelijk proces vanuit 1 okale waarden en kennis ook vanuit 
vele kennishoeken geoptimaliseerd. De Vigerende formele en technische kaders geven 
hierbij de reikwijdte van de zoekmogelijkheden aan. Daarnaast leidt een dergelijk proces 
aantoonbaar tot een snellere uitkomst dan alleen het volgen van het formele spoor. dit leidt 
immers tot weerstand, met alle gevolgen van dien. 

Dit hebben we ook herhaaldelijk aan u meegegeven. Hoe dan ook: het kan nu niet zo zijn 
dat u zich uiteindelijk beroept op tijdsdruk om af te zien van de ontwikkeling van een minder 
schadelijk VKA Deze tijdsdruk kan en mag in onze ogen niet de reden worden waarom 
Groningen de komende 50 tot 1 00 jaar met een onwenselijke en onnodig schadelijke 
hoogspanningsverbinding komt te zitten. 

We hebben u in dit opzicht een pragmatische handreiking gedaan: alternatief Rose (uw 
M MA), met een ondergronds deeltracé, om zo de meest kwetsbare waarden te ontzien. Wij 
zien echter vooralsnog, als een gebiedsproces nu niet meertot de mogelijkheden behoort, in 
alternatief Oranje het beste alternati et (onze M MA en VKA) van de door u gepresenteerde 
alternatieven. Het is korter en heeft minder impact op het oude landschap, ontziet Nationaal 
Landschap Middag H urn sterland en het belangrijkste weidevogelgebied. Wel moet bekeken 
worden of het aantal gevoelige bestemmingen hier om laag gebracht kan worden. Dat gaat 
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echter om 1 of 2 huizen, dus het is onze ogen realistisch en noodzakelijk dit  verder te 
onderzoeken. 

Met een gebiedsproces zal, naast het meest optimale tracé. ook het meest draagvlak 
worden gegeneerd en daarmee de door u voorgestane maatschappelijke meerwaarde en 
acceptatie. 

Wij roepen u dan ook nogm aais op: gooi het roer om en start alsnog een gebiedsproces voor 
de ontwikkeling van een nieuw tracé. 

8. Onderzoek Milieu en Waarden 

8.1 Aankoop woningen in magneetvEldzone 
U hecht erg veel waa rde aan het verminderen van gevoelige bestemmingen binnen het 
magneetveld. TenneT acht het gepast om bewoners (eigenaren, huurders, pachters) van de 
gerealiseerde gevoelige bestemmingen (de 2 of 3 woningen die binnen het magneetveld van 
het VKA vallen) 're gelegenheid te bieden om op vrijwillige /Jas is hlm woning aan 
Tenne T te verkq:ien tegen een bedrag dat een volledige schadeloosstelling /Jetekerl' Dit is 
vrijwillige verkoop, geen onteigening (er is ook geen onteigeningstitel). Verstaat Tenne T 
onder 'Volledige scha deloosstelling· desondanks een scha deloosstelling die overeenkomt 
met het bedrag dat bij onteigening zou zijn uitbetaald? 

8.2 LeEtomgevingsaspecten: geluid, trillingen en luchtkwaliteit in de realisatiEtase 
u stelt 
'Tijrens re realisatietase kan hinder q:itreden als gevolg van de /Jouw- en 
af/Jraakwerkzaamheren. Daarbij kan gedacrt worren aan zwaar transport, heien, 
rijren m a  shovels en /Jron/Jemaling. 
D e  afstanden waal1Jinnen ha geluid als gevolg van re realisatiefase hoor/Jaar kan zijn, 
variëren van ;xJO maer in ha stedelijk gebied tot zo'n 7{j) meter in het landelijk gebied aan 
weerszijden van de te /Jou.ven of te slopen verbinding. Deze afstanden betreffen de 
langcJurige activteiten q:i de /Jou.vp/aats van re mast, met name re Shovel- en de 
kraanwernzaamheden.' 
Voor een deel zijn deze langdurige werkzaamheden met zwaar materieel een direct gevolg 
van uw keuze voor Wintrackrn asten. De bouw van vakwerkmasten is veel minder ingrijpend. 

u stelt 
'Effectief wordt er /Jij een mastlocatie niet meer dan 4 maanren gewerkt. 
Heiwerkzaamheren vonnen de /Jelangrijl'Ste geluid/Jron. In principe zullen deze 
wernzaamheden per wintrac/lrnast in circa drie werkdagen plaatsvinden, waarbij alleen 
overdag werkzaamheden plaats zullen vinden.' 
Wij zijn blij dat u niet van plan bent de heiwerkzaamheden 's nachts voort te zetten. Maar het 
overige werk gaat blijkbaar wel dag en nacht door. Met drastische gevolgen voor de 
leetbaarhei d in het gebied voor mens (zwaar verkeer. niet alleen op het werkterrein maar 
ook bij woningen, bouw lam pen op het werkterrein die tot in de wijde omgeving zichl!Jaar zijn) 
en dier (verlichting en verstoring). Er wordt eftectiet per mastloca tie wellicht niet meer dan 4 
maanden gewerkt, maar die werkzaam heden worden wel verspreid in een periode van enige 
jaren uitgevoerd. Wie pech heelt zit  dus jaren lang, ook 's nachts, met hinder door geluid en 
trillingen en zwaar verkeer voor de deur. 
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En wie betaalt de schade door trillingen? Verwijst TenneT naar de NAM en omgekeerd tot 
de bewoner het zelf mag uitzoeken? Bij wie ligt de bewijslast? 1 n dit Rijksinpassingsplan is 
hierover niets geregeld. Hier maken wij ernstig bezwaar tegen. 

Wij wijzen er ook met nadruk op dat de nieuwe 380 kV een gebied doorkruist waar 
vleermuizen voorkom en. Ve� ichte bouwplaatsen kunnen de routes van de vleermuizen 
blokkeren. U hebt de vieerm uisroutes en de vaste verblijf pi aatsen niet in kaart gebracht. Dit 
dient alsnog te gebeuren. 

8.3 Landschap en cuttuumistolie 

8.3. 1 Algemeen beeld 
Uw aandacht voor landschap en cultuurhistorie, speciaal I juist waar dit gebied zich 
onderscheidt van de rest van Nederland I de wereld, is nogal mager. De 380 KV-leiding gaat 
dwars door Noord-Groningen waarvan. grote delen zijn aangewezen als waardevol 
cultuurlandschap (vroegerWCL geheten), Belvedère gebied, Unesco-werelderfgoed gebied, 
Nationaal Landschap e.d. En dat is. vergeleken met andere te doorsnijden gebieden in 
N ede�and niet niks als je naar de kaart kijkt. 

Noord-Groningen is daarom zo speciaal om dat daar veel waardevolle en karakteristieke 
gebieden, ensembles en (bescherm de) dorpsgezichten voorkomen met diverse afzonderlijke 
waardevolle elementen zoals wierden, kerken, borgen, boerderijen, historische structuren, 
ontginningspatronen, openheid versus beslotenheid (zichtlijnen), bedijkingsgeschiedenis, 
wate� open, dijkrestanten en reliëf (de oude Fivel loop!). De combinatie is hierbij meer dan 
de som der delen! 

De Nota Belvedère biedt helaas geen wettelijke bescherming, maar is slechts een 
handreiking voor (te maken) beleidsstukken. Maar daarom niet minder belangrijk: het gaat 
immers om Rijksbeleid. Dan mogen wij ook verwachten dat toch tenminste het Rijk, bij het 
maken van plannen, deze nota in acht neemt. 

Met betrekking tot de Monumentenwet/ Eligoedwet: hier wordt a l leen de bescherming en 
het behoud van het erfgoed in de bodem genoemd. Het gaat in deze wet niet alleen om het 
omgaan met (rijks )monumenten. maar ook om beeldbepalende, karakteristieke en 
waardevolle bouwwerken en ensembles. stads- en dorpsgezichten e.d. 

Ook in de Nota Ruimte en de O m  gevingswet staan daar opmerkingen over. Op provinciaal 
niveau (in ieder geval in de Om gevingsvisie Groningen) wordt het om gaan met de 
kemkwaliteiten en de bescherming van landschappelijke, cultuurhistorische, archeologische 
en aardkundige waarden zeer uitvoerig (voor het doorsneden gebied) vermeld. Ook dat 
(provinciaal) beleid moet worden m eeg en om en in het MER. 

8.3.2 L andschap 
De nieuwe 380 kV doorkruist twee typen landschappen: het dijkenlandschap en het 
wierdenlandschap. 

1 n de Omgevingsvisie Provincie Groningen 2016 - 2020 wordt het gebied als volgt 
gekarakteriseerd: 
'1 Wierden/and en Waddengebied 
Hef deelgebied Wierden/and en Waddengebied word/ gekenmerl<f door hef 
wierdenlandschap mef grofe epen ruimten waarin wierden(dorpen) liggen langs natuurlijke 
wafer/c:pen in de kerngebieden en wierde( dorpen) in reeksen samenval/en mef oude 
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kustlijnen. Het Waddengebied reeft een grootschalig open cäjkenlandschap van parallelle 
dijken ma boerderijree/lsen langs slaperdijken. 
Het Néiionaal Park Lauwersmeer, ha Werelderfgoed Waddenzee en ha Néiionaal 
Landschap Middas;rHumsterland zijn belangrijke gebieden voor de néiuur en recreéiie in 
onze prOlfincie. Het gebied heeft een voornamelijk agrarisch /laral<ter, ma kleinschaliger 
landbouw langs ret Reitdiep en in ha Middas;rHumsterland en grodschalige (Voornamelijk) 
akkerbou.v in de noordelijke kustpolders.' 

Grote open ruimten, grootschalige openheid, panoramische vergezichten. Natuurlijke 
watert open (de maren. die hun oorsprong vinden in oude kwelderprielen uit de tijd voor de 
menselijke bewoning): een gebied waar door de grootscha ligheid en de landschapspatronen 
de oorsprong van het 1 and nog goed te herkennen is. Een soepele overgang tussen het 
unieke open landschap van de Waddenzee en het vasteland. De rust, weidsheid, open 
horizon en natuurlijkheid inclusief duisternis. worden hoog gewaardeerd. 

Wij vinden het dan ook van groot belang dat deze nieuwe hoogspanningsverbinding zo goed 
mogelijk in dit unieke landschap wordt ingepast. Bij het ontwerp van de verbinding en het 
ontwikkelen van het VKA speelden echter de unieke karakteristieken van dit waardevolle 
landschap in feite geen rol. Er was ooit een 220 kV kronkelend door dit landschap getrokken, 
dus nu kan er volgens u ook wel een 380 kV doorheen: hoger, groter, massiever en met nog 
meer kronkels. Schade aan het landschap? Dat valt in uw ogen wel te compenseren. 

Aanta sting van openheid door de nieuwe 380 kV valt niette compenseren. Op geen enkele 
manier. Wij zijn dan ook van oordeel dat de waardering 'neutraal, danlqij landschapsplan· in 
het MER onjuist is. Deze waardering behoort te zijn: negatief ondanks uitvoering van 
landschapsplan, zeer negatief indien geen compenserende maatregelen worden genomen. 

8.3.3 Landschapscompensatie 380/<V-lijn 
De 380kV-lijn volgt een tracé van de Eemshaven tot Viervertaten. De lijn passeert 
verschillende landschapstypen. ieder met eigen karakteristieken. Van het dijkenlandschap bij 
de Eemshaven. door het wierden- en m eedenlandschap, waaronder het Middag-
H umsterlandgebied. De lijn eindigt aan de rand van de stad. 

Deze bovenregionale lijn doorsnijdt het landschap. Om dit te verzachten is maatwerk nodig 
om de storende invloed zoveel mogelijk en waar dit mogelijk is te verzachten dan wel te 
compenseren. 

Aansluiting zoeken bij het Landschapsontwikkelingsplan Noord-Groningen (LOP) uit 2005, 
waar in de landschappelijke waarden goed beschreven staan en voorbeelden voor 
versterking staan uitgewerkt, is een goede insteek. Geef ruimte voor het proces van 
planontwikkeling, naar uitvoering en de instandhouding (beheer). Dit betekent niet a l l e s  te 
voren vastleggen. Binnen de randvoorwaarden moet een zorgvuldige planontwikkeling en 
uitvoering met betrokken mogelijk gemaakt worden. Geef ruim de tijd voor goed overteg met 
de betrokkenen en zorgvuldige invulling en uitvoering. 
Stop het geld voor het beheer in een fonds voor dit gebied. 

8.3.4 Conclusie inpassingsptanLandschap en cultuurhisfDrie 
Wij vragen specifieke aandacht voor twee specifieke locaties: Wierde de Weer en Klein 
Wetsinge. Wierde de Weer is nader uitgewerkt in het landschapsplan maar dit is onvolledig. 
Klein Wetsinge ontbreekt a l s  uitwerking in het landschapsplan. Dus dit blijft een 
aandachtspunt 
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De conclusie dat er geen onaanvaardbare landschappelijke effecten opt reden door de 
nieuwe 380 KV verbinding is subjectief en de vraag blijft of dit met compensatie maatregelen 
vo ldoende verzacht kan worden. En dit geldt ook voor de cultuurhistorische waarden -
kerken. mo lens en historische ensem bles in het landschap. die worden aangetast door de 
directe nabijheid van de 380 KV lijn, zoals in Klein Wetsinge bijvoorbeeld. 

8.3.5Noord-West 380 llV Eemshaven-VieNerlaren. Landschapsplan op hoofdtiïnen 
Naar aanleiding van bijlage 2. het nu ter visie gelegde concept Landschapsplan op 
hoofdlijnen, maken wij de volgende opmerkingen. 

De openingszin van de inleiding luidt 
'Dit Landschapsplan op Hoofdlijnen is een overzicht van mogelijke inrichfif9smaédregelen 
die nodig zijn voor een goede ruimte/ijle irpassing van de hoogspannif9SVerbindif9 NoorcJ. 
\/\lest 38'.J kV en daarmee voor de ruimte/ijle aanvaardbaarheid van de nieu.ve verbinding.' 

Deze zin staat haaks op de door ons ervaren werkelijkheid Een dergelijk massaa l ijzeren 
gordijn valt niet aanvaardbaar in het landschap in te passen. De hoogspanningsverbinding 
wordt 55 tot 75 meter hoog. De hoogte van f latgebouwen van 19 tot 25 verdiepingen, bijna 
de hoogte van de Martinitoren (97 m ). 1 n een open landschap waar een toren van 30 m al 
erg hoog isl 

Met landschappelijke maatregelen wordt deze hoogspanning niet aanvaardbaar. De 
inpassing kan wel worden verbeterd door het aantal knikken in het tracé drastisch te 
verminderen, meer aansluiting te zoeken bij bovenregionale landschappelijke structuren. bij 
de tracering meer rekening te houden met landschap, cultuurhistorie en natuur. 

Verder wordt in de tekst regelmatig gesproken van mifigerende maatregelen. Van 
m itigerende maatregel en is sprake als door de maatregelen de (hier. landschappelijke) 
gevolgen van de ingreep worden verzacht. Daar is hier geen sprake van. De 
hoogspanningsverbinding blijft even zichtbaar, even storend. Tenzij beplantingsmaatregelen 
worden genomen. die haakS staan op het eigen. open karakter van het gebied. E r  kunnen 
wel compenserende maatregelen worden genomen: daarmee blijft de nieuwe 380 KV 
detoneren in het landschap, maar op andere plekken worden karakteristieke waarden 
versterkt, wordt het landschap verbeterd. Wij dringen er op aan in de tekst het begrip 
·mitigatie' te vervangen door 'compensatie'. 

Blz . 6: tekst 'de inpassif9 van hoogspannif9Slijnen is hef zoeken naar de juiste plaéds en 
vormgeving van de lijn in hef landschap .... zodat een vanzelfsprekende en ortspannen 
vemouding tussen lijn en landschap ort staaf'. Juist deze stap is bij de ontwikkeling van het 
huidige tracé overgeslagen. De lijn in het landschap is niet opnieuw bekeken. De oude lijn 
(220 KV) is als uitgangspunt gen om en. wordt deels gevolgd. Het resultaat is een nog 
verdergaande en onnodige aantasting van het landschap. 

Blz.  7: 'S amenhaf9 zoelen ma e/emerten van een vergelijkbaar schaalniveau als de 
hoogspanningsverbinding zelf'. 1 n dit gebied zijn er geen vergelijkbare landschapselement 
op bovenregionaal niveau. behalve de Eemshavenweg . 

Blz.  9: 'Princir;esvoor inpassingsmaédregelen' 
'Ha relatief epen Groningse landschap geeft weinig aanleiding voor hef toevoegen van 
elementen. Dat zou de c:penheid van ha landschap geen reeft doen' Toevoegen van 
kwaliteit kan, behalve door aanplant van opgaande beplantingen (ongewenst in een open 
landschap), ook op andere manieren worden toegepast. Voorbeelden: brede ecologisch 
beheerde berm en/dijken en akkerranden, versterking sloten, enz. 
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'Ha "verstowen' van de 38'.J kV masten en lijnen door bijvocrbeeld ha aanbrengen van 
beplanlirfl nabij de verbinding is praktisch niet mogelijk. (. . .) Aarpassing van de ruimtelijke 
opbow1 van ha gebied waarin een nieuwe hoogspanningsverbinding wcrd gerealiseerd 
door ha aanbrengen van beplanlirf}en langs bijvocrbeeld kENelgrenzen of wegen kan wel 
zinvol zijn.· 
Dit staat haaks op het koesteren van de voor dit gebied kenmerkende openheid en 
vergezichten en in grote delen van het gebied de slingerende structuur. Hier dient dan ook 
erg voorzichtig en terughoudend mee om te worden gegaan. De maatregelen en impressies 
die op de bladzij den 9 - 15 worden beschreven, passen niet bij de in dit gebied dominante 
landschapstypen, doen afbreuk aan die 1 andschapstypen en zijn dan ook in het algemeen 
niet gewenst. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de landschapsdeskundige 
die deze maatregelen heeft bedacht, totaal geen gevoel heeft voor de kenmerkende 
karakteristieken van het Noord-Groninger land. 

Blz. 16 en verder: 1 npassingsmaatregelen 
Wij vinden het een goed uitgangspunt en dat bij de maatregelen I de uitwerkingen het 
LandschapsOnwikkelingsPlan (LOP) gevolgd wordt. 

Zjchta(stand 
Blz. 16: u stelt: 
'De inrichlirf}smaélregelen die in dil Landschapsplan zijn c:pgenomen moeten gereléleerd en 
kunnen worden aan de nieuwe 38'.JkV verbinding. CNer ha algemeen zullen deze 
landscha(î)elijke inricltirf}sma&regelen in de nabijheid van hel project wcrden gesitueerd.' 

Het is de vraag of dit een bruikbaar uitgangspunt is. Door de aanleg van de 380 KV wordt de 
grootschalige openheid van het landschap aangetast. De nieuwe hoogspanningsverbinding 
is van grote afstand zichtbaar (bij mastnoogte van 55 - 75 meter. zichtafstand 30- 35 km) en 
dominant in het landschap aanwezig. Bij de inrichtingsmaatregelen dient naar ons oordeel 
vooral gekeken te worden naar maatregelen die het landschap, en daarmee de recreatief
toeristische mogelijkheden, binnen deze zichtafstand versterken. Als compensatie voor de 
(niet weg te poetsen) landschappelijke schade door de nieuwe 380 KV. 

'In de Landschapsplannen bij inmiddels vastgestelde lnpassirf)splannen bHjU dé« de 
opgenomen ma&regelen liggen binnen een zone van circa 1,5 km breed aan beide zijden 
van een nieuwe verbinding. 
Deze grens is veel te krap gekozen. verzachtende maatregelen om de 
hoogspanningsverbinding zelf in te passen conflicteren al snel met de kenmerkende 
karakteristieken van dit gebied. En zijn dus niet toepasbaar. Gezocht zal moeten worden 
naar compensatie mogelijkheden. Mogelijkheden om de landschappelijke waarden te 
versterken in het gebied dat door dit pi an wordt aangetast De openheid van het landschap 
wordt aangetast in binnen de zichtafstand van deze hoogspanningsverbinding: binnen die 
afstand vermindert de openheid. 

'Deze afstand Id de nieuwe verbindlrf} als grens vocr in een Landschapsplan op te nemen 
maatregelen is ma name bepaald docr de 'Kritische kij!V3tstand'. De l<rilische kijkafstand 
bedraagt ca. 1200 meter. Dil is de afstand waarc:p de contouren en ha onderscheid van 
indlviduele 'gewone' objecten vervagen en versmelten mei de ac/iergrond.' 
Deze 'kritische kijkafstand' is wellicht in andere gebieden en voor een ander type objecten 
een bruikbare maat. maar in gebieden die gekenmerkt worden door grootschalige openheid 
en panoramische vergezichten. zoals en waddengebied en het Noord-Groninger wierden- en 
dijkenlandschap. gaat dit niet op. 
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Hieronder twee maal de Eemshaven, gezien vanaf Borkum. Zichtafstand: ca. 12 km. 
De eerste foto is het werkelijke uitzicht, de tweede foto is bewerkt: de windturbines zijn 
verwijderd. Deze foto's maken duidelijk dat in een grootschalig open landschap dominante 
structuren, zoals windturbines of wintrackmasten, niet vervagen en versmelten met de 
achtergrond. 

t 

Foto: Eemshaven vanaf Borkum. 

: 
Foto: Eemshaven vanaf Borkum, bewerkt: zonder windturbines. 

Bij viewshed analyse, uitgaande van een gemiddelde masthoogte van 57 m, blijkt dat uit de 
Wintrackmasten het onderstaande gebied zichtbaar is. Dit zou het gebied kunnen zijn waar 
de openheid wordt aangetast. Dus het gebied dat landschappelijke schade gaat ondervinden 
van de nieuwe 380 kV. 
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Kaart: viewshed analyse van nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding, uitgaande van een 
gemiddelde masthoogte van 57 m. 

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in 2009 het rapport uitgebracht: 'Hoe open is de 
Waddenzee? Een indicator voor de openheid van het Waddenlandschap.' 
'In deze studie wordt de openheid van het Waddenlandschap geanalyseerd met behulp van 
metingen van zichtafstanden, topografische kaarten en hoogtegegevens van bebouwing in 
en rond de Waddenzee. De resultaten zijn omgerekend naar een indicator voor de openheid. 
(. . .) Deze indicator voor de openheid van de Waddenzee maakt het mogelijk om effecten op 
het landschap mee te nemen in toekomstige beleidsafwegingen.' 

Uit de studie blijkt: 'In Nederland komen zichtafstanden van meer dan 40 km regelmatig 
voor, zowel aan de kust als in het binnenland.' Maar concludeert dat een redelijke maat voor 
de zichtafstand in de Waddenzee 25 km is. 

De in deze studie toegepaste methodiek is, naar ons oordeel, beter geschikt voor het 
objectiveren van waarden als openheid en zichtafstand in het Noord-Groninger land dan de 
door u gehanteerde methode. 
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Wij zijn van oordeel dat binnen de zichtafstand de 1 andschappelijke kwaliteit door de nieuwe 
380 kV hoogspanningsverbinding wordt aangetast. Maatregelen ter compensatie van deze 
landschapsschade zouden dan ook aan het gebied binnen de zichtafstand van de nieuwe 
380 kV ten goede moeten kom en. En dat is in ieder geval een veel groter gebied dan de 
strook van 1.5 km rond de nieuwe hoogspanningsverbinding waar u van uit gaat. 

Uitvoering en beheer 
Blz. 37: Hoofdsruk 5. Uitvoering en beheer 
Erg summier en beknopt weergegeven en onduidelijk. U itvoeri ngsterm ijn zijn niet 
aangegeven - wie gaat dit coördineren en afstemmen met lopende projecten. Hoe worden 
de bewoners erbij betrokken enz .. 
Welke rol speelt TenneTIEZ bij de uitwerking- moet straks iedere uitwerking ter 
goedkeuring voorgelegd worden? Wie heeft de regie ? De provincie? 

Blz. 37: 5. uitvoering en beheer 
'Uitgangspunt is dal de realisering van de landschappelijke inpassing tijdig, na realisatie van 
de verbindirg zal plaatsvinden. Deze termijn is c:pgenomen in de regels van het 
lrpassingsplan.' 

Deze termijn is geregeld in artikel 14 van de planregels: 
'Artil<.ef 14 Algemene gebruillsregefs 
14.1 Strijdig gebruil<. 
Onder een gebruik strijdig met de bestemming word in ieder geval verstaan:(. . .) 
b. het niet voorzien in de landschappelijke irpassirg van de verbinding, conform hel als 
bijlage 2 bij dil plan c:pgenomen Landschapsplan, binnen 5 jaar na de aanleg van de 
hoogspanningsverbindingen en de bijbehorende bouwwerken(. . .); 

14.2 Afwijl<.en van de algemene gebruillsrege/s 
De Minister van Economische Zaken /an bij omgevirgsvergunnirg afwijken van het 
bepaalde in 14. 1 onder b. en een andere vorm van landschappelijke irpassing toestaan dan 
uitgewer/4 in het Landschapsplan. De Minister betrekt bij zijn besluit de gemeerten c:p wiens 
grondgebied en de grondeigenaren en beheerders o p  wiens gronden de landschappelijke 
inpassirg zal plaatsvinden.' 

De landschapsmaatregelen moeten dus binnen 5 jaar gerealiseerd worden. De minister 
heeft in 14 .2 wel de mogelijkheid om andere landschappelijke maatregelen toe te staan. 
maar niet om de termijn te verlengen. 5 jaar lijkt een lange periode, maar wij pleiten er voor 
dat het uiteindelijke landschapscompensatieplan in een zorgvuldig proces en in goed ove�eg 
met alle stakeholders tot stand gebracht wordt Daar is tijd voor nodig. die tijd moet er dus 
Zijn. 

Voorts vrezen wij dat er nu in korte tijd een plan uit de grond gestampt en uitgevoerd wordt, 
waarna de middelen om deze nieuwe landschapselementen in stand te houden ontbreken. 

Wij dringen er bij u op aan: 
- de minister in artikel 14.2, onder voorwaarden, de bevoegdheid te geven toe te staan dat 

een een deel van de werJqaam heden op een later tijdstip wordt uitgewerkt en uitgevoerd; 
- te bepalen dat een. tevoren vastgelegd, deel van het landschapscom pensatiebudget wordt 

gestort in een landschapsfonds voor het gebied, waaruit latere landschapsverbeteringen en 
het langjarig onderhoud gefinancierd kan worden. 
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8.3.6 L andschappelijl<.e en cuttuumistorische J<.nelpunren 
U erkent dat er een aantal belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische elementen bij 
de aanleg van de 380 kV in de knel komen. 

'De hoge concertréfiie aan huiswierden, met de vaak historisch waardevo/le /XJerderyen en 
boerererven, en voormauge dijken leidt in deelgebied 1 tot een grde gevoeligheid 
van dit gebied als ha gaéR om de beïnvloeding van samenhangen, met name als ha 
gaat over de mger gelegen en cultuurhistorisch waardevo/le /XJerderijcomplexen. De 
masten en geleiders nabij de wierden bepalen hier mede het zicht op deze 
elementen. De samenhang tussen de hoger gelegen wierden en ha lagergelegen 
open landschap wordt daarmee verstoord' 

u wijst in het bijzonder op de volgende lokale elementen: 
Arbeiderswoningen. Oostpolderweg te Spijk; rijksm onum entale boerderij in Spijk (het 
zicht op de boerderij wordt mede bepaald door de nieuwe 380 k\1-verbinding); boerderij 

Wierde de Weer te Stedum (wierde met rijk sm onum entale bebouwing: de nieuwe tracering 
leidt mogelijk tot aantasting van de bestaande erf- en laanbeplanting); rijksmonument molen 
de Palen teWesterwijtwerd; monumentale bebouwing Klein-. en Groot Wetsinge (de masten 
van de nieuwe 380 k\1-verbinding verstoren het zicht op de rijksmonumentale molen Eureka, 
kerk, pasbJrie en bijbehorende kerkhof van Klein Wetsinge). gerestaureerde en 
rijksm onum entale keersluis Wetsingerzijl, rijksm onum entale boerderij in Oen Horn (binnen 
20 meter van het tracé), wierde en boerderijcomplex de Brillerij. de wierden langs het 
Aduarderdiep, de wierden in Feerwerd en de huiswierden van Lagem eede. 

In Noord-Groningen is duizend jaar continue bouwgeschiedenis aanwezig. van de vele 
romaanse kerken tot waardevolle 20e -eeuwse boerderijen, rentenierswoningen en 
pastorieën. Veel van deze gebouwen zijn aangewezen en beschermd door de 
monumentenwet I ertgoedWet Uit recreatief en toeristisch oogpunt is het juist dit 
ongeschonden palet aan cultuurhistorische objecten. in samenhang met de 
cultuurhistorische landschap selementen (wierden. dijken, maren. historische 
verkavelingspatronen. beschermde dorpsgezichten) dat het gebied toeristisch zo 
aantrekkelijk maakt. Toerisme, dat zo'n belangrijke en steeds groter wordende economische 
drager van dit gebied wordt. Economie in een gebied dat het vaak toch al zo moeilijk heeft. 

Neem de rijksbeschermde historische kerk van Klein Wetsinge. Nadat de Stichting Oude 
Groninger Kerken het gebouw twee jaar geleden (met veel overheidssubsidie overigens) kon 
restaureren. verbouwen en herbestemmen biedt deze plek inmiddels werkgelegenheid aan 
twee arbeidsplaatsen. Met dank aan het (nu nog) schitterende uitzicht op het Reitdiepgebied 
vanuit de uitkij iq:abine in de kap van de kerk. 

U erkent dat deze landschappelijke en cultuurhistorische elementen belangrijk zijn, maar 
hebt hier bij het ontwerp en het vaststellen van het VKA geen rekening mee gehouden. Deze 
knelpunten vallen binnen het VKA niet op een goede manier op te lossen: daar is echt een 
ander tracé voor nodig. 

Hieronder een paar schrijnende voorbeelden van wat er gaat gebeuren. 

Westeremden 
Westeremden heeft een beschermd dorpsgezicht. Daar houdt u in uw plannen helemaal 
geen rekening mee bij het plaatsen van hogere masten die ook nog eens dichter bij het dorp 
komen te staan. 
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Westeremden is een toeristische trekpleister waar schilder Henk Helmantel jaarlijks meer 
dan 10.000 bezoekers trekt in zijn museum de Weem. Bezoekers komen straks onder een 
ijzeren gordijn aan draden het dorp binnen. Dat is absoluut geen goede entree! De nieuwe 
hoogspanningsmasten lopen over de Fivel boezem. Een cultuurhistorisch zeer waardevol 
landschap. 

Onlangs is ons gevraagd om dorpsomm etjes te maken. vanuit een m eerjaren visie voor 
Westeremden. Deze mooie wandelroutes hebben straks geen enkel aantrekkingskracht, 
doordat er draden recht boven kom en. 

De nieuwe masten kom en dichter bij het dorp te staan. een aantal woningen zal hierdoor 
ernstig in hun woongenot worden aangetast, niet alleen door Visuele hinder van zo'n ijzeren 
gordijn. maar ook door geluidsoverlast die deze palen en draden leveren bij mistig of vochtig 
weer. dan wel wind. 

Bovengrondse realisering van hoogspanningsmasten is ernstig achterhaald. Het is dan ook 
de vraag of de 380 KV hoogspanningsverbinding in deze vorm, alles overziende, nuttig en 
noodzakelijk is. Op dit moment is men in Duitsland vooruitstrevend bezig met een 
ondergronds aan te leggen hoogspanningsverbinding over grote afstand (Hamburg-Zuid 
Duitsland: ook Tenne T). Wij vinden dat dit gebied ook een dergelijke aanpak verdient 

De nieuwe masten zullen bij Westeremden zeer dicht langs een gaslocatie komen, er heerst 
angst voor wat dit kan betekenen. We vragen ons af wat het effect is van deze masten zo 
dicht op deze gaslocatie, of dit wel voldoende is onderzocht en of de veiligheid is 
gewaarborgd. De rapporten melden hier niets over. Dit dient alsnog te worden onderzocht. 

Westeremden ligt in het epicentrum van de aardbevingsproblematiek en heeft om die reden 
al ernstig te lijden onder de schade van de gaswinning. Dit nieuwe energieproject, de 380 
KV, is een extra belasting en aantasting van de leefbaarheid in dit gebied. Het gaat hier niet 
alleen om extra aantasting van de leefbaarheid. maar ook om een extra financiële strop. 
Woningbezitters die dichter op de masten komen te wonen. hebben een dubbele financiële 
strop: waardedaling door de gaswinning en door een mast zeer dicht bij hun woning. De 
bewoners van het gebied voelen zich uitgemolken en niet gerespecteerd. 

Wierde de Weer 
De hoogspanningsmasten gaan dwars door het monumentale gebied Wierde de Weer. Dit 
vormt een ernstige aantasting van dit cultureel erfgoed. 

Sauwerd-Wetsinge 
De dorpen Sauwerd en Wetsinge (eigenlijk één dorp) bevinden zich in het hart van een 
eeuwenoud historisch landschap, het Rietdiepgebied. Dit gebied ontstond enkele eeuwen 
voor het begin van de jaartelling op de oostoever van de sterk meanderende getijdenrivier 
de Hunze. die tussen Groningen en Adorp samenging met de Drentse A, en daarna verder 
ging - en nog altijd gaat - als het 1 ater deels gegraven Reitdiep. De oeverwallen in dit 
onbedijkte gebied vormden de basis van twee reeksen wierdendorpen aan weerskanten van 
het Hunze-estuarium. Op de oostoever zijn dat o.a. Adorp, Sauwerd en Groot Wetsinge. Op 
de westoever o.a. Garnwerd, Krassum, Oostum. Deze woonplaatsen. maar ook de 
verbindingswegen over deze oeverwallen. zijn meer dan 2000 jaar oud. Tussen de huidige 
dorpen liggen nog diverse wierden waarop één of twee boerderijen staan, de zgn. 
huiswierden. Sommige wierden zijn verlaten en slechts zichtbaar als kleine verhogingen in 
het landschap. 
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Het gebied ontwikkelde zich in de loop der eeuwen tot een agrarisch cultuu�andschap. 1 n de 
latere eeuwen is het landschap verrijkt met borgterreinen, gegraven wate�open (diepen), 
zijlen (afwateringssluizen) en een typisch kavelpatroon. Blokverkaveling rond de oude 
wierden en strokerrverkaveling in de meeden richting de Wolddijk. 1 n de middeleeuwen 
ontstonden de parochies Adorp, Sauwerd, Groot Wetsinge, Wierum en H arssens. Deze 
parochies vormden in de 19e eeuw de basis voor de voormalige gemeente Adorp, later 
opgegaan in de gemeente Winsum . 

Het Reitdiepgebied is het oudste cultuurgebied van Nederland. En als zodanig ook 
beschermd als Nationaal Landschap M iddag-H umsterland. Zo rond het jaar 1000 was het 
ook één van de welvarendste, en meest dichtbevolkte regio's van West Europa. Elke 
parochie, hoe klein ook, had een bakstenen kerk en niet zelden zelfs van tufsteen. Die 
tufsteen moest uit Midden Duitsland gehaald worden, wat op zich al een hele on de mem ing 
was en veel geld en moeite gekost moet hebben. Deze kerkendichtheid in Noord-Groningen 
is uniek en komt vrijwel nergens anders voor. Hel aas i s  een aantal kerken in de negentiende 
eeuw gesloopt wegens onlYolking en bouwvalligheid. Maar de overgrote meerderheid van 
die kerken staat er nog steeds. Vaak wordt er over de Middeleeuwen gesproken in termen 
van donker, armoedig en primitief. Maar uit deze prachtige kerkjes kan men aflezen dat het 
middeleeuwse Noord Groningen bepaald geen arrn oedige streek is geweest. 

Kerkelijk waren Sauwerd en Wetsinge vanaf 1840 gecom bineerd. De beide bouwvallige 
kerken van Sauwerd en Groot Wetsinge werden in datjaar gesloopt. Daarvoor in de plaats 
kwam een nieuwe kerk in Klein Wetsinge, precies tussen beide plaatsen in. 

Klein Wetsinge heette tot aan het begin van de twintigste eeuw Molenstreek. Waarschijnlijk 
was er al een molen in de zeventiende eeuw. De huidige molen Eureka is gebouwd in 1872. 
Na de laatste ingrijpende verbouwing in 2015 staat de malen er weer prachtig bij. Daarbij is 
de naam Eureka veranderd in De Wetsinger. 

1 n de jaren na de Tweede wereldoorlog nam ontkerkelijking steeds meer toe en kwam ook 
de kerk van Klein Wetsinge op den duur leeg te staan. De Stichting Oude Groninger Kerken 
heeft zich er een paar jaar geleden over ontfermd, het laten restaureren en er een andere 
bestemming aan gegeven. Behalve als kerk kan het gebouw nu ook gebruikt worden voor 
recepties en partijen. Er zit er een restaurant in en er worden streekproducten verkocht. 
Maar vooral vervult de kerk een verbindende rol voor de bewoners van het gebied. Tal van 
a c tiviteiten worden er nu georganiseerd: muziek en zang, exposities, vergaderingen enz. De 
kerk is genomineerd geweest voor het 'beste gebouw van het jaar 2016'. Hij is die hoofdprijs 
net misgelopen, maar heeft wel de eerste prijs gewonnen in de subcategorie Sociale 
Cohesie. 

Veel van dit eeuwenoude landschap is bewaard gebleven. Grootschalige projecten als 
stedenbouw, windmolenparken, gasopslaglocaties en industrieterreinen gingen aan dit 
gebied voorbij. Veel oude dorpskernen bleven geheel of gedeeltelijk intact. Er is voorkomen 
dat doorgaande snelwegen zijn aangelegd of brede kanalen zijn gegraven, zij het soms op 
het nipper1j e. Het oude landschap is een mozaïek van geulen, oeverwallen, oude wegen en 
wierden. De oude meanders van de Hunze en het Reitdiep bijvoorbeeld zijn nog altijd 
duidelijk te herkennen aan de loop van sloten met de brede beddingen, de buitenbochten 
steil en hoog, de binnenbochten flauw hellend oplopend. vooral bij strijklicht 's morgens en 's 
avonds is dat een prachtig gezicht. In Noord Groningen meten wij onze terreinhoogten in 
decimeters, waar elders in Nederland en in de wereld in meters wordt gem eten. 

Het gebied Adorp-Sauwerd-Klein Wetsinge en het Reitdiepgebied zijn onderdeel van 
M iddag-H umsterland. Sinds 2005 heeft het gebied de status van Nationaal Landschap en 
het is zelfs voorgedragen voor de lijst van werelderfgoed van de u NES co. De Nationale 
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Landschappen zijn karakteristieke Nederlandse landschappen en vallen op door een 
bijzondere combinatie van natuur, verschillen in hoogte. bebouwing en gebruik van de grond. 
M iddag-H umsterland is aangewezen als Nationaal Landschap om zijn drie bijzondere 
kenmerken: 
• reliëf door wierden, dijken en Kwelders; 
• onregelmatig patroon van landbouwgronden; 
•zeer open landschap. 

Provincie. gemeenten en maatschappelijke organisaties hebben meermalen aangegeven 
zich in te zetten om het cultureel-historische karakter van het landschap te behouden én het 
gebied verder te ontwikkelen met oog voor de bijzondere Kwaliteiten van Middag-
H umsterland. 1 n onze visie kun je onmogelijk zo'n m egastructuur als de nieuwe 380 kV 

aanbrengen, zonder deze waarden geweld aan te doen. 

Toch is er in de jaren zeventig van de vorige eeuw een technische m egastructuur door dit 
fijnmazige en kleinschalige landschap aangebracht, dwars door dit Reitdiepgebi ed, nam el ijk 
een 220 kV hoogspanningslijn van de Eemscentrale naar Vierverlaten. Een dergelijk tracé 
zou volgens de huidige uitgangspunten nooit gekozen zijn. Het sluit niet aan bij andere 
structuren, is onnodig lang, maakt door de vele knikken een rom melige indruk in het 
landschap, loopt dicht langs cultuurhistorisch waardevolle objecten, zoals hier tussen 
Sauwerd en Klein Wetsinge, en gaat dwars door het Reitdiepgebied. 

Maar opnieuw dreigt een nog veel zwaardere hoogspanningslijn langs (tussen Sauwerd en 
Klein Wetsinge) vrijwel hetzelfde tracé aangelegd te worden. Deze 380 kV verbinding heet in 
het jargon van TenneT en EZ een één-op-één vervanging van de oude 220 k\l. In 
wer1<elijkheid is de 380 k\1-ingreep in het gebied bijna twee keer zo zwaar. 

Het nieuwe 380 k\1-tracé volgt op sommige plaatsen helemaal niet het bestaande tracé. 
bijvoorbeeld bij Westerdijkshom en Bedum. Geen doorzichtige vakWerkmasten. maar 
massieve stalen palen, twee aan twee, 25 meter uit el kaar. En de elektriciteitskabels hangen 
niet, zoals nu, in twee lagen aan de traversen van de masten, maar op drie niveaus boven 
elkaar met ook nog bliksemdraden erboven. Een gordijn aan kabe1s1 

Bovendien worden de pal en daardoor ook hoger. Geen 40 meter zoals nu, maar 55 tot 60 
meter hoog. E n  uitgerekend de beide masten tussen Sauwerd en Klein Wetsinge worden 
nog extra dik. vier meter aan de basis, vanwege de optredende trekkrachten. Om dat 
uitgerekend dáár een knik in het tracé is voorzien. Dus helemaal geen een-op-een 
vervanging! 

De planologische dwaling uit de beginjaren zeventig van de vorige eeuw kan nu hersteld 
worden, door de nieuwe hoogspanningslijn hier ondergronds aan te leggen. Of - beter nog -
een heel nieuw en beter tracé te kiezen. De omstandigheden van nu zijn heel anders dan in 
de jaren zeventig, de technische mogelijkheden veel groter en de maatschappelijke 
opvattingen over natuur- en cultuurbehoud zijn inmiddels sterk gewijzigd. Het moet n u - en 
het kán nu1 

Tussen Sauwerd en KJ ein Wetsinge (maar ook elders in het gebied) volgt de nieuwe 380 kV 

geen vergelijkbare grootschalige structuur in het landschap. Er wordt geen aansluiting 
gezocht bij een bovenregionale landschapsstructuur. Immers: de bestaande structuur (de 
220 kV hoogspanningslijn) zal worden verwijderd, de nieuwe structuur hoeft daar geen 
rekening mee te houden. De enige grootse elementen die er nu zijn. worden gevormd de 
enorme vergezichten, de massale wolkenformaties en het uitgestrekte vlakke land. Hoe kunt 
u zo'n technische megastructuur van een 380 kV bovengrondse verbinding daarmee 
vergelijken? 
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Andere vergelijkbare structuren zijn er niet in Noord Groningen. Of bedoelt u de bestaande 
spoo�ijn van Sauwerd naar Delfzijl? Deze structuur, die feitelijk alleen vanaf Kaarten of 
vanuit het vliegtuig is waar te nemen, is hooguit een meter hoog, als spoordijk voor de rails. 
Op ooghoogte in het landschap is zo'n structuur nauwelijks waarneem baar, ook al door het 
ontbreken van bovenleidingen met de bijbehorende stalen portalen. 

Deze 380 KV hoogspanningslijn vormt een nieuw, zeer storend element en vernielt de 
eeuwenoude waarden van het landschap. De masten en lijnen zijn van grote afstand te zien 
als een gordijn van draden, niet passend in de Kleinschalige structuren van dit landschap. 
Het platteland van Noord Groningen wordt hiermee doorsneden en wordt hierdoor in tweeën 
geknipt. 

Het is onbegrijpelijk dat er een hoogspanningsverbinding ontworpen en geprojecteerd is die 
precies tussen de twee Kleinschalige dorpjes Sauwerd en Klein Wetsinge door gaat, ter 
weerzij den op een afstand van slechts enige honderden meters. De huizen en boerderijen 
van beide dorpjes zijn maxim aal tien meter hoog. Alleen het Kerkje van Wetsinge en de pas 
gerestaureerde molen zijn iets hoger. Daar doorheen Komt een massale hoogspanningslijn 
met dubbele masten van 60 meter hoog. Met twee hoekpalen nog extra dik vanwege een 
Knik in de hoogspanningslijn, uitgerekend tussen de beide dorpjes in. Hoe Kan iemand zoiets 
ontwerpen? Alleen een ander tracé of ondergronds is hier de oplossing. 

8.3. 7 Middag.ffumster/and 
Ten noorctwesten van de stad Groningen liggen de voormalige, middeleeuwse eilanden 
Middag en H umste�and. De eerste bewoners hebben zich hier verm oedelijK zo'n 500 jaar 
voor Chr. gevestigd. Bewoning was hier vroeger mogelijk op wierden. Deze zijn 
archeologisch interessant en in goede staat. Tussen en op de voormalige eilanden liggen 
dichtgeslibde wadgeulen (prielen) die nog steeds terug te vinden zijn in de gebogen vorm en 
van de sloten en percelen. 

Het H urn sterland was oorspronkelijk verbonden met De Marne, maar werd daarvan 
gescheiden door de inbraak van de Lauwerszee en het ontstaan van het Reitdiep rond het 
jaar 1000. Kort daarna werd begonnen met de bedijking van Middag-Humste�and: één van 
de eerste zeedijken in N ede�and. 

De geschiedenis van dit gebied de priel en, de wierden, de oude zeedijken, de 
oorspronkelijke verkaveling van de agralische grond, maar ook middeleeuwse Kerken en 
andere historische bebouwing, zijn in dit gebied uitzonderlijk gaaf behouden. Dat m aaKt 
M iddag-H umsterland tot een uniek gebied. 

Daniqij de jaren lange inzet van verschillende m aatschappelijKe organisaties. veel betrokken 
burgers en gem eentelij Ke en provinciale bestuurders is op 22 december 1998 het Convenant 
M iddag-H umsterland gesloten. De provincie Groningen, de gemeenten Winsum en 
Zuidhorn, de Noordelijke Land en Tuinbouworganisatie, de Milieufederatie Groningen, 
Waterschap Noorderzijlvest, het ministelie van Landbouw. Natuurbeheer en Visserij en de 
Dienst Landelijk Gebied erkenden in dit convenant de uitzonde�ijKe cultuumistorische 
waarden van Middag-Humste�and en spraken af zich te zullen inzetten voor het behoud van 
die waarden. 

Pagina 48 van 75 

0024 

277 van 462



natuur en milieu 
1 J 

In de Nota Ruimte: Ruimte voor ontwikkeling, van 23 april 2004 heeft het Rijk Middag

Humsterland aangewezen als Nationaal Landschap: 

2. Middag-Humsterland 

De kernkwaliteiten: 
- reliëf gevormd door terpen, kwelderruggen en dijken; 
- onregelmatige blokverkavelingspatroon; 
- grote mate van openheid. 
Dit zeer open oude kwelderlandschap is een typisch voorbeeld van 
ontginningsgeschiedenis van de noordelijke zeekleigebieden. Door vele gave kenmerken 
zoals de terpen, kreken, dijken en de zeer onregelmatige blokverkaveling op basis van het 
stelsel van voormalige wadgeulen is de ontginning en het gebruik van het gebied door de 
mens nog goed af te lezen. Het gebied is hiermee ook internationaal gezien zeldzaam. 

Middag-Humsterland is inmiddels voorgedragen voor de lijst van Werelderfgoed van de 
UNESCO. 

Ter bescherming van de unieke, zo gaaf behouden verkaveling (onregelmatige 
blokverkaveling) en het reliëf heeft de provincie Groningen in de Provinciale 
Omgevingsverordening de volgende beschermde bepaling opgenomen: 

'Titel 2. 13 Bescherming landschap en kernkarakteristieken 
Afdeling 2.24 Nationaal landschap Middag-Humsterland 
Artikel 2.49.1 Verkaveling Middag-Humsterland 
Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op het op kaart 7 aangegeven Nationaal 
Landschap Middag-Humsterland voorziet in regels gericht op behoud van de karakteristieke 
regelmatige verkaveling, onregelmatige blokverkaveling en radiale verkaveling rondom 
kernen. 
Artikel 2.49.2 Karakteristieke sloten Middag-Humsterland 
Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op de op kaart 7 aangegeven karakteristieke 
sloten Middag-Humsterland, voorziet in een verbod op het verleggen en dempen van deze 
sloten en op het wijzigen van het profiel van die watergangen. 
Artikel 2.49.3 Karakteristieke sloten Middag-Humsterland met wijzigingsbevoegdheid 
Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op de op kaart 7 aangegeven karakteristieke 
sloten Middag-Humsterland met wijzigingsbevoegdheid, voorziet in regels voor het 
verleggen en dempen van deze sloten. 
Artikel 2.49.4 Karakteristieke wegen Middag-Humsterland 
Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op de op kaart 7 aangegeven karakteristieke 
wegen Middag-Humsterland, voorziet in een verbod op het wijzigen van het beloop van de 
wegen.' 
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Omgevingsverordening, kaart 7, Nationaal Landschap Middag-Humster/and 

De gemeenten Winsum en Zuidhorn hebben in hun bestemmingsplannen Buitengebied de 
op deze kaart 7 aangegeven sloten de bestemming karakteristieke sloot, respectievelijk 
karakteristieke sloot met wijzigingsbevoegdheid gegeven. 
- Het is verboden de karakteristieke sloten te verleggen of te dempen of het profiel van die 

sloten te wijzigen. 
- En het is verboden de karakteristieke sloten met wijzigingsbevoegdheid te verleggen of te 

dempen of het profiel van die sloten te wijzigen zonder aanlegvergunning van de 
gemeente. Die aanlegvergunning (uitsluitend voor sloten met wijzigingsbevoegdheid) wordt 
uitsluitend verleend als de aanvrager een vervangende, bij het gebied passende, sloot 
realiseert. 

Met verbijstering hebben wij geconstateerd dat u in het Rijksinpassingsplan en de toelichting 
bij dit plan vrijwel volledig voorbij gaat aan de unieke cultuurhistorische en landschappelijke 
waarden van dit gebied. Er is geen afzonderlijk onderzoek gedaan naar de gevolgen van de 
nieuwe 380 kV voor de unieke waarden van Middag-Humsterland. U geeft op geen enkele 
manier aan hoe u denkt rekening te houden met deze unieke waarden. In de 
belangenafweging bij de ontwikkeling van het VKA heeft Middag-Humsterland geen rol 
gespeeld. 

Uw inpassingsplan zet gemeentelijke en provinciale regels opzij: u mag beschermde sloten 
dempen, ook ten behoeve van bouwwegen en tijdelijk werkterrein. U hebt weliswaar 
bouwvergunning aangevraagd voor de verschillende palen voor de nieuwe 380 kV, maar in 
overleg met de grondeigenaar kunnen de paalposities nog wijzigen. In de regels van uw 
inpassingsplan hebt u geen regels opgenomen ter bescherming van de unieke waarden van 
dit gebied. 
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Uw Rij ksinpassingsplan houdt geen rekening met de al gem een erkende. unieke waarden 
van het gebied. Bescherm de elementen dreigen door u te worden vernietigd. Dit is in strijd 
met de goede ruimtelijke ordening. 

8.3.8 Conclusie 
u concludeert: 
'Doordat de nieuwe 380 kV-verbindirg qua tracering aansluit bij de t:estaande 220 kV
verbindirg en deze t:estaande verbinding vervolgens wordt geamOl/eerd, leidt de nieuwe 
380 kV-verbindirg op tracéniveau niet tot een wijziging van n:t landschappelijle 
hoofef]al roon.' 

De oude 220 kV loopt door Noord-Groningen, de nieuwe 380 kV loopt door Noor� 
Groningen. Dat zijn de overeenkomsten. De nieuwe 380 kV sluit slechts over 1 /3 van de 
totale lengte aan bij de te slopen 220 kV: de nieuwe 380 k\1-verbinding sluit qua tracering 
dus voor het grootste deel niet aan bij de bestaande 220 k\1-verbinding. Dat is overigens 
weinig relevant vanuit het toekomstperspectief van een goede ruimtelijke ordening: de 220 
kV wordt immers gesloopt, verdwijnt daarmee uit het landschapsbeeld en, op den duur, uit 
de herinnering. Terwijl de nieuwe 380 kV er over 50 jaar. misschien zelfs over 100 jaar, nog 
steeds staat. Welke aansluiting bij het Groninger landschap heeft de 380 kV dan nog? 

'De nieuwe 380 kV-verbindirg h:eft CkJor zijn omvang een grdere zichtbaarh:id in h:t open 
landschap dal van invloed is op de gebiedskarakteristiek. BOl/endlen is er sprake van meer 
ricltirgsveranderirg ten opzie/te van de bestaande 220 kV-verbinding in een auth:rtiek en 
gaaf landschap.' 

Dit klopt: de nieuwe 380 kV vormt daarmee een nog slechter ontwerp dan de oude 220 k\I. 
Wij zijn dan ook van oordeel dat dit een sterk voorbeeld is van slechte ruimtelijke ordening. 

'Ma n:t oog op de visuele verstorirg van specifieke elementen en hun samenhang vragen 
een aart al monumenten specifieke aandactt, namelijk \l\1erde de \Neer en Klein Wasirge. 
HieNoor zijn in h:t landschapsplan inpassingsmaatregelen opgenomen.· 

Welke landschappelijke inpassingsmaatregelen er ook genomen worden: de visuele 
verstoring van deze specifieke elementen en hun samenhang met het gebied en het 
landschap kan daarrn ee niet weggenorn en worden, zelfs niet verzacht (gem ltigeerd). Dit 
geldt niet alleen voor deze voorbeelden. maar ook voor tal van andere knelpunten in het 
gebied. 

Uw conclusie: 'Er treden derha/Ve geen onaanvaardbare landschappelijle effecten op door 
de realisatie van de nieuwe 380 kV-verbindlng. Dit geld eveneens voor effecten op 
cultuurhistorisch: waarden.' is dan ook nergens op gebaseerd. 1 n feite concludeert u: er 
loopt nu een 220 kV hoogspanningsverbinding door Noord-Groningen. er loopt straks een 
380 kV hoogspanningsverbinding door Noor�Groningen. dus eigenlijk verandert er niets. 
Daarbij gaat u er aan voorbij dat de 380 k\I, met veel hogere en rnassalere wintrackmasten, 
telkens 2 naast elkaar. voorzien van een gordijn aan draden, een totaal andere ruimtelijke 
uitstraling heeft dan de lagere vakWerkrnasten van de huidige 220 k\I. Alsof u een boerderij 
vervangt door een flatgebouw onder het motto: er stond een gebouw, er komt een gebouw. 
dus ruimtelijk verandert er niets. Dat is een drogreden en dat weet u. 
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'Er treci'm derha!Ve ernstige landschappelijke effecten cp door de realiséfiie van de nieuwe 
300 l<v'-ver/Jindif"f). Effecten, de niet cK:!or mitigerende of compenserende maéfiregelen 
kunnen worden weggenomen. Dit geldt e.teneens voor effecten op cultwxhistorische 
waarden.' 

Wij zijn dan ook van oordeel dat alleen een ander tracé of een andere uitvoering (deels 
ondergronds) de onaanvaardbare landschappelijke effecten en effecten op cultuurhistorische 
waarden kan voorkomen. 1 n zijn huidige vorm is dit Rij kSinpassingsplan en voorbeeld van 
slechte ruimtelijke ordening. 

8.4 Ecologie 
Terecht merkt u op: 
'De nieuwe 300 kV-verbindif"fJ leidt derha!Ve tot signiticarte aantastif"f) van de wezenlijke 
kenmerlen en waarden van de leetge/Jieden voor weidevogels.' 

De nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding heeft aanzienlijke effecten op met name 
trekvogels en weidevogels. 1 n de aanlegfase zijn daarnaast onder meer schadelijke effecten 
op de vleermui�populaties te verwachten. U erkent dit, maar neemt onvoldoende 
maatregelen om deze effecten te mitigeren/compenseren. Daarmee is dit plan/project in 
strijd met de Wet natuurbescherming. de H abitatrichUij n en de VogelrichU ijn, maar bovendien 
in strijd met het provinciaal beleid. Het pi an!project mag dan ook in deze vorm niet 
vastgesteld worden. 

U gaat er voorts vanuit dat de effecten van de nieuwe hoogspanningsverbinding door 
voldoende compenserende maatregelen volledig geneutraliseerd kunnen worden. Dit is een 
onjuiste veronderstelling. De waarde van de huidige weidevogelgebieden is bekend, 
bewezen. Bij het realiseren van compensatie is het resultaat altijd onzeker: vaak vallen de 
resultaten tegen, blijkt de compensatie in de praktijk toch minder aantrekkelijk voor de 
doelsoorten dan gedacht. Niet voor niets stelt de Europese Commissie ten aanzien van 
Natura 2000-gebieden in artikel 6 H abitatrichtlijn dat het nemen van compenserende 
maatregelen in de regel geen legitimatie vormt voor het aantasten van natuurwaarden 
(artikel 6 lid 3). Alleen als een project om dwingende redenen van groot openbaar belang 
toch moet worden gerealiseerd en als er geen alternatieve oplossingen zijn, mogen 
bestaande Natura 2000-gebieden worden aangetast. 

De nieuwe 380 kV loopt niet door Natura 2000-gebied, dus de spelregels van artikel 6 
Habitatrichtlijn zijn hier niet van toepassing. Maar de effect-inschatting, zoals gemaakt in de 
H abitatrichtlijn, is van toepassing op a/fe natuurcompensatie, zcrYVel binnen als buiten Natura 
2000-gebied. Het resultaat van het compenseren van vernielde natuurYVaarden is onzeker. 
Men mag er niet vanuit gaan dat met het nemen van compenserende maatregelen alle 
schadelijke gevolgen voor de natuur daadiNerkelijk worden weggepoetst. Dus aantasting van 
bestaande natuur dient altijd, ook als voldoende compensatie wordt geboden, in het MER 
negatief beoordeeld te worden. 

1 n ieder geval kosten plannen voor compensatie tijd: tijd voor het realiseren van de 
compensatie (aankoop, aanpassing van het gebied) en voor het tot ontwikkeling kom en van 
natuurwaarden. De natuur rekent daarbij niet in weken, maar in jaren. Het kan vele jaren 
duren voor nieuwe gebieden zich zover hebben ontwikkeld dat de doelsoorten zich er 
werkelijk thuis voelen en voordat die doelsoorten het gebied hebben ontdekt. Er is door de 
aanleg van de 380 kV dus in ieder geval, ook als er voldoende compensatie zou worden 
geboden en als die compensatie op den duur het gewenste effect heeft, een flinke terugslag 
te verYVachten in de weidevogelstand in het gebied. Ook om deze reden dient het effect van 
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de nieuwe 380 kV op de natuurwaarden negatief beoordeeld te worden. 

8.4.1 NNN en weidevogelgebieden 
Nede�and kent een Europese verantwoordelijkheid voor het behoud van weidevogels. In het 
bijzonder voor de Grutto waarvan ca. 85% van de wereldpopulatie broedt in Nederland. 

Om de achteruitgang van deze soort te stoppen kent de provincie Groningen al decennia 
lang weidevogelbeleid. Dit beleid richt zich op de gebieden met de hoogste dichtheden en 
potenties. Juist deze gebieden zijn gelegen in dat deel van de provincie dat door de 380 kV 
hoogspanningsverbinding wordt doorkruist. Met het beleid 'Meer doen in Minder Gebieder/ 
heeft provincie Groningen haar beleidsdoelstelling gesteld op minimaal 2000 broedparen 
Grutto in Groningen. Realisatie daarvan vindt plaats door het vorm en van robuuste gebieden 
met mozaï ekbeheer in zowel agrarische als naruurgebieden. Zowel leefgebieden open weide 
als NNN natuur en beheergebieden zijn in het kader van dit beleid compensatie plichtig. 

Op 6 aplil 2017 hebben 12 organisaties die direct betrokken zijn bij het weidevogelbeheer in 
Groningen het 'Weidevogelmanifest Gronif9en' ondertekend dat deze doelstelling nogmaals 
onderstreept (zie bijlage). Op dit moment werken de 12 partijen een actieplan uit. 

voorkeursalternatief 
Uw VKA betreft een bovengrondse verbinding die niet ot nauwelijks aansluit bij bestaande 
(blijvende) infrastrucruur en op het grootste deel ook substantieel afwijkt van het te slopen 
220 kV tracé. U kiest voor het ruim schaats ontwijken van bebouwing en infrastructuur (waar 
u, volgens SEV 111, juist aansluiting zou moeten zoeken bij blijvende infrastructuur). Daarbij 
wordt tegelijkertijd gekozen voor de grootst mogelijke aantasting van het open landschap. 
Het open landschap van Groningen is één van de meest bijzondere en unieke kenmerken 
van deze provincie. 

Het verlies van grootschalig open weidelandschap is bovendien voor de weidevogels 
desastreus. Er zijn tal van alternatieven die veel minder negatieve impact hebben op de 
open weidevogelgebieden. Bovendien zijn er tegenwoordig tal van technische 
mogelijkheden om daarbij bewoningskernen en infrastrucruur te passeren. Bij voorbeeld 
door de 380 kV gedeeltelijk ondergronds aan te leggen. 

Zowel voor de NNN natuur- en beheergebieden als voor het leefgebied open weide kiest u 
voor veruit het meest ongunstige alternatief. Hieraan liggen voornamelijk economische 
dlijfveren ten grondslag. Wij zijn van oordeel dat de natuurbelangen in de tracékeuze niet 
dan wel onvoldoende zijn mee gewogen. Dit staat haaks op onze (internationale) 
verantwoordelijkheid en past niet bij het vigerende beleid. 

Saldeling 
U verstaat onder tijdelijke schade: 
'In verband ma de tijde/ijle situatie dat zowel de oude 220 kV- verbincäng en de nieuwe 3/?0 
kV-verbinc»ng aanwezig zijn, zal overgegaan worden td tijdelijke compensatie.' 
U verwacht positieve effecten van het verwijderen van de oude hoogspanni ngstracés. Die 
positieve effecten brengt u in mindering op de compensatieopgave (saldeling), want u gaat 
er vanuit dat door de sloop van de 220 kV op termijn gebieden beschikbaar komen die weer 
geschikt zijn voorweidevogelpopulaties. Wij zetten hier grote vraagtekens bij. 

Kritische weidevogels, de Grutto in het bijzonder. kennen een sterke plaatstrouw. Dit 
fenomeen wordt door vele onafhankelijke onderzoeken onderschreven. Het is zeer 
onwaarschijnlijk dat kolonisatie zal optreden van gebieden die de afgelopen decennia 
verstoord zijn geweest door hoogspanningsmasten. Vanuit de optiek van goed 
weidevogelbeheer mag niet worden uitgegaan van saldering. Dit betekent dat de door u 
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beschreven compensatieopgave ernstig tekort schiet: de weidevogelstand zal ten gevolge 
van dit project nog verder achteruit gaan. 

Wij zijn dan ook van oordeel dat de bJtale oppervlakte die bij de aanleg van de nieuwe 380 

kV voor weidevogels verloren gaat. volledig gecompenseerd dient te worden. 

Tijdelijke schade 
Voor de aanleg van het tracé zullen bouwwegen. installaties en dergelijke i n  het landschap 
verschijnen. Bovendien is sprake van veel extra verkeersbewegingen van men sen en 
materieel. Het gehele bouwproces zal meerdere jaren in beslag nemen. Hierdoor wordt een 
extra gebied. buiten de 152 meter ter weerszijde van de nieuwe 380 kV, verstoord. Ook voor 
de sloop van de 220 kV zijn mogelijk tijdelijke voorzieningen nodig, ok de sloop van de 220 

kV gaat mogelijk gepaard met extra verstoring het het gebied buiten de bestaande 
verstoringszone. De natuur- en landschapsschade die hierdoor wordt veroorzaakt hebt u niet 
in beeld gebracht. 

Deze 'lijdelijke schade' dient eveneens gecompenseerd te worden. De praktijk wijst uit dat 
weidevogelgebieden die gedurende meerdere jaren intensiel worden verstoord leeglopen. 
Na leegloop van gebieden treedt na het opheffen van de verstoringsbron over het algemeen 
geen herkolonisatie op door kritische weidevogels. Dit laatste ook vanwege de genoemde 
plaatstrouw. 

Compensatie vooraf 
Tenne T wenst in 2019 te starten met de realisatie. Compensatie van schade aan 
weidevogelpopulaties dient vooraf plaats te vinden. Met andere woorden, er moet voldoende 
nieuw weidevogelbiotoop worden gecreëerd van een zodanige kwaliteit dat de 
compenserende 1 ocaties het populatieve�ies door de aanleg van de 380 kV leiding minimaal 
kunnen compenseren. En deze compensatie dient zo tijdig te worden gerealiseerd dat het 
gebied beschikbaar en geschikt is voor de doelsoorten voordat de wertqaam heden in de 
huidige weidevogelgebieden beginnen. 

Al in 2014 is er door uw ministerie, TenneT en de provincie Groningen aan ons toegezegd 
dat de uitwerking van de plannen voor het tracé inclusiel eventuele compensatie in de vorm 
van een intensief gebiedsproces zou plaatsvinden. Op die wijze wordt aan de voorwaarde 
van passende informatievoorziening en voldoende mogelijkheid van inbreng door de 
gebiedspartijen voldaan. Al in 2014 hebben de in het gebied actieve natuurbeheer
organisaties voorstellen aangeleverd voor mogelijke compensatie. Maar daarna bleef het 
jarenlang stil. Door de jaren van stilte en de korte termijn waarop de bouw nu een aanvang 
moet nemen is het in onze optiek niet meer mogelijk om tijdig compensatiemaatregelen te 
nemen van voldoende omvang en kwaliteit op de meest kansrijke plekken. Wij blijven echter 
van oordeel dat het 380 kV-project pas kan starten als de weidevogelcompensatie 
daadwerkelijk is gerealiseerd en naar behoren lunctioneert. 

Omvang van de compensatie 
Compensatie moet tijdig worden gerealiseerd. duurzaam zijn en gericht worden ingezet op 
die plekken waar een hoog rendement (lees vestiging en reproductie van weidevogels) mag 
worden verwacht. Wij constateren dat de termijnen van een groot deel van de maatregelen 
(deels 12 jarige pakketten) niet duurzaam kunnen worden genoemd. 1 m mers: de 380 kV 
staat er voor een periode van ten minste 50 jaar! Het ligt dan ook zonder meer in de rede om 
bij compensatie uit te gaan van aankoop van grond voor N N N natuurgebied en minimaal 30 

jaar-pakketten voor NNN-beheergebied en Leefgebied Open Weide. 
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- 5 ha N NN natuurgebied vanwege permanente effecten: 
- 83 ha N N N beheergebied vanwege permanente effecten: 
- 39 ha leefgebied weidevogels vanwege tijdelijke effecten. 

Zoals boven omschreven: wij gaan er vanuit dat het uiterst onzeker is of de huidige 
verstoringszone van de 220 kV zich zal ontwikkelen tot een (volwaardig) weidevogelgebied. 
U gaat dan ook ten onrechte uit van saldering. Volgens ons is minimaal als compensatie 
nodig: 
- NN N natuurgebied Oude Diepje: permanent effect van 15 ha + 33% toeslag = 20 ha: 
- NNN-beheergebied: permanent effect van 78 ha+ 33% toeslag= 104 ha; 
- Leefgebied Open Weide: permanent effect van 161 ha+ 33% toeslag= 214 ha. 

Deze oppervlakten dienen nog verhoogd te worden met compensatie voor de tijdelijke 
effecten van bouwverkeer, bouwplaatsen, werkWegen en dergelijke. Deze effecten dient u 
alsnog in beeld te brengen. 

Bovendien zal voldoende tijd moeten worden geboden voor compensatie vooraf. 

8.4.2 Draadslachtx>ffels 
u stelt 
'Op korte afstand van ha plangebied liggen twee Natura 2000-gebieden. Ha befreff de 
Waddenzee nabij ha sfafion Eemshaven-Oudeschip en hef Leeksfermeergebied fen 
zuid.vesten van Vierver/aten.' 
Vogels. zeker trekVogels. kunnen grote afstanden afleggen. U hebt geen onderzoek gedaan 
naar de herkomst van de vogels. Daardoor is niet duidelijk tot welke Natura 2000-gebieden 
de invloed van de huidige 220 kV en de nieuwe 380 kV zich uitstrekt. Een dergelijk 
onderzoek dient alsnog te worden uitgevoerd. 

u stelt 
'Na realisatie van de nieuwe 38'.J kV-verbinding kan deze leiden fof addifione/e 
draadslachfoffers fen opzie/te van de huidige sifuafie mef de bestaande 220 kV verbinding 
die zal worden verwijderd. Er word in dif inpassingsplan uitgegaan van ha treffen van 
mifigerende maatregelen in de vorm van hef aanbrengen van varkenskrullen in zowel de 
bliksemdraden als de refoursfroom&aden in de vage/rijke delen van ha tracé. Dl is 
ongeveer de helft van hef tracé (gebied bij Eemshaven en tussen Bedum en 
VieNerlafen).' 
Wij vinden het een goede zaak dat u tracht het aantal draadslachtoffers te beperken door het 
aanbrengen van varkenskrullen. Dit is een simpele en niet kostbare maatregel. Wij vinden 
het echter onbegrijpelijk dat deze maatregel niet over het gehele tracé wordt getroffen: in het 
overige gebied zijn weliswaar minder slachtoffers per kil om eter te verwachten, maar ook 
daar worden vogels gedood. 

'Uif hef onderzoek /Jlijl<f daf in fdaal, ook ma mifigafie middels varkenskuilen, voor 36 

soorten ort heffing van artilel 3. 1. van de \Na Natuur1Jescherming dienf fe worden 
aangevraagd omdat sprake is van additionele &aacis/acltoffers fen opzichte van de hUidige 
situatie. In geen van de gevallen word de 1%-norm overschreden zodat de gunstige staat 
van inslandlx:!uding niet word aanga ast.' 

Wij hebben. ook in de onderliggende onderzoeken. niet kunnen ontdekken op welke 
populatie van de verschillende soorten de 1 % norm is gebaseerd. De Groningens populatie? 
De N ede� andse? De Europese? Dit dient alsnog in de onderzoeken duidelijk gemaakt te 
worden. 
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Er worden additionele draadslacttoffers verwacht. De huidige draadslachtoffers door de 
bestaande 220 kV Vindt u dus aanvaardbaar. Deze opvatting delen wij niet. Sterker. zou de 
huidige 220 kV niet gesloopt worden, dan zouden, naar Europees recht. de 
draadslachtoffers van de 220 kV in de cumulatieve effecten van de nieuwe 380 kV moeten 
worden betrokken. De 220 kV z a l  worden gesloopt, dus de draadslachtoffers van de 220 kV 
hoeven niet meegenomen te worden in de cumulatieve effecten van de 380 kV. Maar mogen 
ook niet in mindering gebracht worden op de effecten van de 380 kV. U dient inzichtelijk te 
maken hoeveel draadslachtoffers door de nieuwe 380 kV worden verwacht. Daarbij mogen 
de huidige draadslachtoffers van de huidige 220 kV niet in mindering gebracht worden. 

Bij de draadslachtoffers gaat het (deels) om vogels die behoren tot de populatie van een 
Natura 2000-gebied. Er zijn in de onderzoeken verwachtingen uitgesproken op basis van de 
nabijheid van Natura 2000-gebieden en verwachte vliegbewegingen. Wij missen een gericht 
onderzoek naar de herkomst van de huidige draadslachtoffers (ringonderzoek). Dit zou een 
beeld kunnen opleveren van de verwachte herkomst van draadslachtoffers van de nieuwe 
380 kV (uit welke Natura 2000-gebieden komen de trekvogels). Dit is met name van belang 
om de cumulatieve effecten van de nieuwe 380 kV goed in beeld te brengen. 

Er moet niet a l leen naar de draadslachtoffers van deze hoogspanningsverbinding worden 
gekeken. maar ook naar de draadslachtoffers van andere hoogspanningsverbindingen, 
windturbineslachtoffers en andere menselijke ingrepen die vogelslachtoffers veroorzaken in 
het gebied van de populatie. De cumulatieve effecten van dit project tezamen met andere 
plannen en projecten is onvoldoende in beeld gebracht. Dit dient alsnog te gebeuren. 

U vraagt een ontheffing aan op grond van artikel 3 .1. van de Wet Natuurbescherming. U 
merkt daarbij op: 'Voor vcgels en andere internationaal beschermde soorten dient van een 
wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn en Habitétrichtlijn sprake te zijn Voor een nieuwe 
hoogspanningsver1Jindlng is dit het belang van de cpenbare veiligheid (bron: SEV /IQ.' 

Het is verdedigbaar dat een goede stroomvoorziening, een grote mate van 
leveringszekerheid. in het belang is van de openbare veiligheid. Het is echter een misvatting 
te veronderstellen dat daarmee. zonder meer, iedere hoogspanningsverbinding in het belang 
zou zijn van de openbare veiligheid. Daartoe zou moeten worden aangetoond dat. bij 
afwezigheid van deze (nu niet aanwezige!) 380 kV verbinding de openbare veiligheid in 
gevaar is. Een dergelijke onderbouwing hebben wij niet aangetroffen Wij zijn dan ook van 
oordeel dat de gevraagde ontheffing. op grond van dit belang, geweigerd moet worden. 

Daar komt bij: het waarborgen van de openbare veiligheid is bij uitstek een overheidsbelang, 
een overheidsverantwoordelijkheid. Als betrouwbare energievoorziening in het belang van 
de openbare veiligheid zou zijn. dan zou de overheid de energievoorziening moeten 
behartigen en garanderen. Dat is in Nede�and niet (meer) het geval. TenneT is een 
onderneming. TenneT levert geen energie, zorgt al leen voor het transport. De energie wordt 
geleverd door private ondernemingen, waar de overheid geen zeggenschap over heeft. 
Ondernemingen die alle�ei belangen hebben, maar niet handelen in het belang van de 
openbare veiligheid. Onder deze omstandigheden kan de overheid de leveringszekerheid 
niet garanderen. N ogm aais: wij zijn van oordeel dat het niet verdedigbaar is dat de openbare 
veiligheid van realisering van dit project afhangt. De ontheffing moet geweigerd worden. 
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'Veel treki!oge/s maken in ha voorjaar en najaar een tussenstop tussen broedgebieden in 
ha hoge noorden en de averwirteringsgebieden rondom de Middellandse Zee en in Atri/la. 

De zandplalen en !<weiders vormen een rijk foerageergebied om aan te sterken.' 
Een belangrijk deel van de trekvogels trekt langs de kust en steekt de Eems over nabij de 
Eemshaven. Uit onderzoek blijkt dat het aantal vogelslachtoffers bij windturbines en 
hoogspanningslijnen op en rond de Eemshaven veel hoger is dan elders in het gebied. 

Het is dan ook terecht dat u de nieuwe 380 KV in het eerste stuk vanaf de Eemshaven 
voorziet van varkenskrullen. Hierdoor kan het aantal draad si achtoflers overdag gereduceerd 
worden. 

Probleem is echter: trekvogels vliegen ook 's nachts. En ook lokale (broed)vogels die 
foerageren op het wad vliegen vaak 's nachts. Ze zoeken hun voedsel op de droogvallende 
wadplaten en gaan dus op pad als het laag water is: ook 's nachts. Dit veroorzaak erg veel 
vogel si achtoffers op en rond de Eemshaven. 

Uit onderzoek blijkt dat het aantal slachtoffers door windturbines (nu ca. 3.000 vogels op 
jaarbasis) met ca 1/3 beperkt kan worden door het toepassen van een 'stilstandvoorziening'. 
De windturbines worden 25 dagen�aar stil gezet, op het moment van de grootste vogeltrek. 
Als een radarinstallatie wordt gebruM, kan beter ingespeeld worden op de piekmorn enten: 
dan hoeven de windturbines slechts gemiddeld in 25 nachten 4 uur per nacht stil gezet te 
worden om hetzelfde resultaat te bereiken. Voor nieuwe windparken gaat de provincie deze 
stilstandVoorzieni ng voorschrijven. Maar voor bestaande windparken kan dat niet slechts op 
basis van vrijwilligheid kunnen afspraken hierover gemaakt worden met de exploitanten. En 
die zullen schadeloos gesteld willen worden voor hun opbrengstvertiezen. 

1 n het kader van de aanleg van een tijdelijke hoogspanningsverbinding van 380 KV tussen de 
stations Eemshaven Oudeschip en Eemshaven in de gemeente Eemsm and hebben 
TenneT, de provincie Groningen en enige natuur- en milieuorganisatie afgesproken dat, ter 
compensatie van de verwachte draadslachtoffers: 
- de provincie zal trachten in overleg rn et de exploitanten een stilstandvoorziening overeen 

te karnen voor 81 bestaande windturbines en 
- Tenne T hieraan een jaartijkse financiële bijdrage levert (aan de provincie), zolang de 

tijdelijke verbinding er staat. De tijdelijke verbinding karnt te vervallen na realisatie van de 
380 KV naar Vierverlaten. 

Bovendien is afgesproken dat een vergelijkbare schaderegeling zal worden getroffen ter 
compensatie van de extra draadslachtoffers ten gevolge van de 380 KV naar Vierverlaten. 
Een dergelijke regeling is nog niet getroffen en vinden wij in uw plannen ook niet terug. Wij 
gaan ervan uit dat u dit alsnog regelt! aanpast. 

8.4.3 Jaarrond beschermde nesren 
'De vogelsoorten met een jaarrond beschermde nesl/ocalie die binnen hel plangebied 
aanwezig zijn, baretten: boomvalk, buizerd, ooievaar, ransuil, r oe k,  sperwer en steenuil. (. . .) 
De werkzaamheden die plaatsvinden vanwege de aanleg van de nieuwe 380 kV-ve/1Jinding 
veroorzaken mogelijk negatieve effecten op de vogelsoorten buizerd, ransuil, roek, sperwer 
en steenuil. Hel plangebied met her en der geschikte bomen biedt (moge/ij/€) nest/ocalies 
voor deze soorten. (. . .) q:1 basis van de huidige inzictten (. . .) hoeven deze bomen voor de 
aanleg en hel beheer van de 380 kV-verbinding niet gekapt te worden, omdat zij niet op een 
mast- otwerklocatie staan en'ct nia in de buurt van de geleiders komen. Effecten cp nesten 
in bomen worden derhaNe uitgesleten.' 
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Het is mooi dat de nesUocaties niet gekapt worden. maar als er enige jaren lang 
wertqaamheden worden uitgevoerd in de nabij heid van die jaarrond beschermde nesten. 
zijn de vogels wel van hun nest verdreven. Vroeg in het voorjaar. voor het broedseizoen, met 
de werkZaamheden beginnen is in dit geval geen oplossing: dan kom en ze zeker niet aan 
broeden toe. Wij hebben geen inventarisatie aangetroffen van de locaties van de jaarrond 
beschermde nesten binnen de inv1oedsfeer van de bouwwertqaam heden. U hebt geen 
regeling getroffen hoe in de praktijk wordt om gegaan met werkZaam heden in de nabijheid 
van jaarrond bescherm de nesten. Uw conclusie dat Effecten op nesten in IX!men worden 
derha!Ve uitgeslden is dan ook niet onderbouwd en vermoed el ijk onjuist. 

8.4.4 Vleermuizen 
1 n het gebied kom en de volgende vleermuizen voor: gewone dwergvleermuis, gewone 
grootoorvleermuis. laaMieger, meervleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, 
tweekleurige vleermuis en waterv1eerm uis. U concludeert dat negatieve effecten op 
vleermuizen. veroorzaakt door de realisatie van de nieuwe 380 kV-verbinding (de bouwfase), 
voor de meeste soorten worden uitgesloten. Voor sommige soorten worden negatieve 
effecten dus niet uitgesloten. U gaat er vanuit dat er geen locaties zijn waar mogelijke 
vliegroutes verdwijnen en dat er over het gehele tracé overal alternatieve toerageerlocaties 
aanwezig zijn. 

'In zijn algemeenheid dienen verstorende (verlichtings)effecten en h€1 ontstaan van 
barrières, vooral voor meer- en watervleermuis, voorkomen te worden.' 
Wij hebben in uw inpassingsplan geen regelingen aangetroffen om verstorende 
(verlichtings )effecten en het ontstaan van barrières te voorkom en. Dit dient alsnog in de 
planregels te worden vastgelegd. 

9. Milieueffectrapportage 

Op veel aspecten die in het MER aan de orde komen zijn wij hierboven al ingegaan. Toch 
nog een aantal opmerkingen. 

9.1 UitgangspuntEn MER 
Bij de startnotitie MER waren de uitgangspunten: 
- een beperkt zoekgebied, zo veel mogelijk nabij de mogelijk te handhaven 220 kV 

verbinding; 
- ondergronds (verkabelen) was technisch niet uitvoerbaar, 
- het ging om een 380 kV-verbinding van de Eemshaven naar Diemen. 

- 1 nmiddels blijkt dat de 220 kV wordt gesloopt. Aansluiting zoeken bij de bestaande 220 kV 
dient geen objectief ruimtelijk doel. 

- Verkabelen kan. in ieder geval over een afstand van 1 O km. Dat opent in ieder geval 
mogelijkheden om ander tracés te ontwikkelen. die meer rekening houden met het gebied. 
Hier is geen serieus onderzoek naar gedaan. 

- De 380 kV verbinding gaat slechts tot Vi erverlaten. wordt niet verder doorgetrokken. 
Daarom komt er bij Vierverlaten een transformatorstation bij. 

De mogelijkheid om de elektriciteit als gelijkstroom naar Vierverlaten te vervoeren. 
ondergronds. is niet onderzocht. 
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(. . . )Parallel tx!lmen aan de bestaande 220 kV-verbincäng levert een aart.al technische 
problemen op, omdat er dan ongewenste kruisingen cp het hoogste spanningsniveau 
ort.staan (noordelijk deel van deelgebied 3). Parallel aan de bestaande 11 o kV-verbincäng 
bouwen Ie.telt geen knelpurten op. Deze verbinding word immers geamoveerd. Zodoende 
volgen de ckie alternétie.ten in het noordelijk deel van het deelgebied het tracé van de 11 O 
kV-verbincäng' 
Een heldere redenering, maar gebaseerd op inmiddels achterhaalde uitgangspun ten: de 220 
kV wordt geamoveerd. Ook hieruit blijkt dat het MER gemaakt is op basis van het 
achterhaalde uitgangspunt dat de 220 kV zou blijven bestaan. 

9.2 IVER onvolledig 
'Ha doel van de m.e. r. -procedUre is om ha milieubelang een vo!Waardige plaéts te geven 
naast andere belangen bij de besluitvorming CJl/er activiteiten die belangrij/€ nadelige 
ge.to/gen voor het milieu kunnen hebben. Daarom moeten in een milieueffectrapport (MER) 
de redelijkerwijs in bescmuwing te nemen altemétieven worden onderzoctt om de mogelijke 
ge.to/gen voor het milieu in beeld te brengen.' 

1 n dit  MER t roffen wij geen onderzoek aan naar de redelijkerwijs in beschouwing te nemen 
alternatieven. Voordat de startnotitie MER werd opgesteld, was al een zeer beperkte 
zoekcorridor vastgesteld. waardoor de meeste redelijkerwijs in beschouwing te nemen 
alternatieven buiten het onderzoek Vielen. Dat er later, voor de vorm, nog een extra tracé 
aan het onderzoek is toegevoegd, doet daar niets aan af. Tot de redelijkerwijs in 
beschouwing te nemen alternatieven behoren in ieder geval de door de provincie Groningen 
onderzochte alternatieven (Noord-West 380 kV fase 1. Stucäe naar altemétie.te tracés voor 
de 380 kV verbinding Eemshaven Oudeschip- Vierver/éten, 0-Cision B.v. 2016). 

1 n dit  MER t roffen wij geen onderzoek aan naar de gevolgen van de onderzochte tracés voor 
de unieke c u l t u urhistorische, 1 andschappelijke en archeologische waarden van Nationaal 
Landschap M iddag-H urn ste�and. 

Eemshavenweg-alternatiet 
'T a 2015 bleek ondergrondse aanleg technisch gezien niet mogelijk voor ha project 
Noord-West 380 kV. Onderzoek eind 2015 heeft aangaoond déK belX:!edzaam verdere 
stappen kunnen worden gezet ma het toepassen van 380 kV-IGbels binnen het 
Nedel1andse 
e/ektriciteitsnawerl< mits dat vanuit leveringszekerheid verartwoord is. Voor de verbinding 
Noord-West 380 kV Eemshaven- Vierverléten geldt déK TenneT adViseert hooguit 10 km 
380 kV ondergronds tracé in het project toe te passen.' 

'Bovenstaande analyse is, met nieuNe inzichten rondom ondergrondse 380 kV-verbinding 
aanleg, in 2016 nogmaals uitge.toerd Uit de analyse bleek déK met een deels ondergronds 
tracé de ruimtelijke knelpunten in het bovengrondse alternatief voor een belangrijk deel 
konden worden opgelost. Daarmee is een deels ondergronds alternatief langs de 
Eemshavenweg een realistisch te beschou.ven altemétief geworden in ha kader van het 
MER.' 

'Ha be.toegd gezag heeft daarop ha mogelijke tracé langs de Eemshavenweg nader 
bestudeerd Daar zich hier meer ge'1oelige objecten (zoals woningen en boerderijen) 
be.tinden en de aansluiting cp station OUdeschip (begirpunt Noord-West 380 kV) ruimtelijke 
knelpunten kert, windmolens, kabels en bestemd glastuinbouwgebied, zal hier geen 
tracéalternatief onderzocht worden en zal de corridor niet aangepast worden.' 
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Een vluchtige, oppervlakkige studie, het alternatief wordt met gelegenheidsargumenten van 
tafel geveegd: 
- het aantal gevoelige objecten verschilt weinig van de andere alterna1ieven, dit probleem is 

oplosbaar; 
- ook het VKA gaat door een gebied met wi ndbJrbines en door een gebied waar plannen zijn 

voor een nieuw windpark; 
- glastuinbouw is geen gevoelige bestemming; de plannen voor glastuinbouw zijn overigens 

al jaren van de baan. 

9.3 Ecologis ch onderzoek onvolledig 
'Op grond van de vocr dit project uitgevoerde voortoets kunnen significart negatieve 
effecten van de nieuwe hoogspanningsvertJinding cp Natura 2000-gebieden cp voomand 
worden uitgeslden. Er hoeft geen passende beOCl'deling te worden cpgesteld, ... ' 
Het onderzoek in de voortoets is te beperkt. Niet duidelijk wordt naar welke popula1ies is 
gekeken. Er worden veronderstellingen gedaan over herkorn st en vliegbewegingen van de 
vogels, maar dit is niet onderzocht. De cumulatieve eflecten zijn niet op de juiste manier 
vastgesteld. 

Gezien het huidige (onderzoek .AJtenburg en Wymenga: ca. 3.000 per jaar) en het verwachte 
aantal windturbineslachtoffers (rapporten bij Strucruurvisie Eemsmond-Delfzijl), gezien het 
aantal draadslachtoflers bij de bestaande hoogspanningsverbinding op de Eemshaven (zo'n 
1 .200 per jaar. op een lengte van 4 ,8 krn ). moeten wij er helaas van uit gaan dat bij het 
beoordelen van de cumula1ieve eflecten van deze 380 kV-ver1Jinding de 1 %-norm voor veel 
vogelsoorten zal worden overschreden. 

9.4 Beoordeling van effecten in MER onjuist 
Volgens dit MER bleken de landschappelijke gevolgen van alle onderzochte tracés neutraal, 
ook van het VKA. Hoewel alle tracés, en zeker het VKA, een duidelijke verslechtering 
betekenen ten opzichte van de huidige 220 kV. Het MER geeft dus een onjuist beeld van de 
werkelijkheid. 

'Altem&.ief Oranje heeft geografisch een hele andere ligging, waardoor hel niet mogelijk is 
om te combineren met de 110 l<v' vertJinding.' 
Maar bij realisering van alternatief oranje verdwijnt wel de 220 kV uit Middag-H urn ste�and. 
Waardoor er nog maar één hoogspanningsverbinding in Middag-Humste�and over blijlt de 
bescheiden 11 O kV. Bovendien worden er geen bouwwerkzaamheden in Nationaal 
Landschap rniddag-Humste�and uitgevoerd. alleen sloopwerkzaamheden. Daarmee wordt 
veel schade aan het Nationaal Landschap voorkom en. 

Overigens merken wij op dat , volgens de huidige plannen, de 11 O kV op den duur onder de 
grond wordt gebracht: daarmee zou het N a1ionaal Landschap Middag-H urn sterland werkelijk 
verbeteren. 

95 Mlieueffecten ecologie 
'Op het criterium N&.ura 2000 scoren de alem&.ieven neuraal.' Daarbij is alleen gekeken 
naar nabij gelegen Natura 2000-gebieden. Een onderzoek naar de herkomst van 
draadslachtoffers bij bestaande hoogspanningsver1Jindingen en windparken zou inzicht 
kunnen geven in de relevante Natura 2000-gebieden. Dit ontbreekt. Daarmee is ook 
onduidelijk of de cumulatieve eflecten volledig in beeld zijn gebracht. 
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'Op het criterium beschermende soorten scoren alle bCNengrondse alternatieven negatief, 
voornamelijk varwege de te verwactten draadslachtoffers.' 

'Ort:Jer 's nachts vliegert:Je soorten worden meer aarh!aringen verwacht omdét de nieuwe 
ve/1Jiraing meer trENersen heeft dan de bestaande te verwijderen ve/1Jirt:Jing. Dit is een 
negatief effect.' 
De 380 KV Komt meer in conflict met de vogeltreKroutes dan de bestaande 220 KV. Er is dus 
een beter tracé mogelijk, dat minder draadslachtoffers maakt. Toch vinden wij dat in de 
verdere a1Wegingen en tracé Keuze niet terug. 

Het betreft circa 36 soorten. De meeste relevante soorten worden in zijn totaliteit echter niet 
of nau.velijkS in hun staét van instandlx!uding beïnvloed. De effecten zijn groteraeels te 
mitigeren.' 
De meeste relevante soorten: er zijn dus ook soorten die duidelijk wel in hun staat van 
instandhouding worden beïnvloed. 
'In zijn totaliteit'. de wereldpopulatie van de soort wordt niet of nauwelijks beïnvloed? 
Tot slot wordt op gem erKt: ·De effecten zijn grotendeels te mitigeren.' Hoe? Dat wordt 
nergens duidelij K. VarKensKrullen helpen niet voor vogels die 's nachts vliegen 

'Bij de deels ondergrort:Jse a/lematieven worden de relatief vogelrijke weidegebieden tussen 
Beoom en Sau.verd (Roze) respectievelijk Koningslaage (Oranje) ontzien (zowel bij open 
ortgraving als bij een boring) waardoor deze allernétieven mimer draadslacltoffers zullen 
veroorzaken. De verschillen tussen boven- en oraergrondse aanleg zijn voor wét betreft het 
aantal draadslachtoffers dus onderscheidert:J.' 
Keuze voor een deels ondergronds alternatief zou het aantal draadslachtoffer onder de 
nachtvliegers flink (niet grotendeels: er gaat maar'/. onder de grond) Kunnen beperken. 

Het MER stelt dat bij ingrepen in het NN N in eerste instantie gezocht moet worden naar 
m ogelijKe alternatieven. Alleen als er geen realistische alternatieven zijn en er een groot 
openbaar belang is, is het mogelijk om het project in of door het N NN te realiseren. Volledige 
compensatie van de effecten is d a n  wel vereist. Een soortgelijke status heeft het Leefgebied 
open weide. 

Er zijn deels ondergrondse alternatieven, waarbij de N N N niet wordt aangetast. Die zijn iets 
duurder, maar realistisch en betaalbaar. Dus hetVKA, met grote schadelijke gevolgen voor 
het NNN en het Leefgebied open weide, is geen realistisch alternatief. HetVKA mag niet 
worden uitgevoerd. 

Bij het VKA heeft het MER mitigatie en compensatie uitgewerkt. Het MER concludeert dat 
het effect van hetVKA met compensatie neu1raal wordt. Wij zijn van oordeel dat dit niet juist 
is. De door u vastgestelde compensatie is onvoldoende om de negatieve effecten weg te 
nemen. Maar zeWs als de compensatie wel voldoende was, blijven er negatieve effecten bij 
realisering van het VKA (score: min min). 1 mm ers: er zij hier op dit mom ent goede tot zeer 
goede weidevogelgebieden, die bij realisatie van het VKA zullen verctwijnen. En het is nog 
maar de vraag ot de compensatie zal  zorgen voor gebieden met een vergelijkbare Kwaliteit. 
Compensatie geeft geen garantie. Dus ooK met goede compensatie zijn de vooruitzichten 
minder positief dan zonder de ingreep (score: min). 
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'Op tracéniveau is maar ter;erl<t onderscheid te maken tussen de effecten van de 
verschillende alternatieven. Alle alternatieven worden voor wat tetreft het effect op het 
landschappelijk hoofcpatroon neutraal beoordeeld.' 

Het landschap wordt op een hoog schaalniveau gekenmerkt door de grootschalige 
openheid. Aantasting van dat kenmerk wordt met name bepaald door: de hoogte, de 
massaliteit van de masten. de gordijnwerking (transparantie). het aantal knikken. de hoek 
van de knikken. het aantal km aaneengesloten rechtstand. maar ook aansluiting bij blijvende 
grootschalige intrastructuur. De vraag is: in hoeverre zijn de tracés hier onderscheidend? 

Bij de beoordeling van de tracés dient in de eerste plaats een vergelijking gemaakt te 
worden met de bestaande 220 kV: gaat dit grootschalige landschap er op vooruit of achteruit 
als de 220 kV wordt vervangen door de 380 kV? 

De 2 aan 2 geplaatste, dikke, massieve wintrackmasten zijn veel beeldbepalender dan de 
bestaande 220 kV vakwerkmasten. De 380 kV is aanzienlijk hoger dan de bestaand 220 kV. 
Bij de 380 kV komt er een groter en massaler gordijn van draden boven elkaar te hangen 
dan bij de 220 kV. De 380 kV heeft, bij alle alternatieven, meer knikken en minder 
rechtstanden dan de 220 kV. Naar deze maatstaven beoordeeld passen alle alternatieven 
dus veel slechter in het landschap dan de huidige 220 kV. De beoordeling voor de 
onderzochte bovengrondse alternatieven hoort te zijn: zeer negatief (min min). 

Een bovengronds alternatief dat met evenveel of minder knikken door het landschap gaat 
dan de huidige 220 kV is nog altijd hoger en massaler in het landschap aanwezig en krijgt 
naar ons oordeel een negatieve score (min). Een dergelijk alternatief hebben wij in uw 
onderzoek overigens niet aangetroffen. 

Ook de deels ondergrondse alternatieven hebben een negatieve imAoed op het 1 andschap. 
Daar staat tegenover dat Y. van het tracé ondergronds gaat. Als dan het verdwijnen van de 
220 kV wordt meegewogen, kan het resultaat toch neutraal of licht positief worden 
beoordeeld. 

9.7 UitgangspuntEn MER niet vErtaald in regelgeving 
'Evaluatie. Tot slot is er op basis van de m.e.r.'1egelgeving voor het bevoegd gezag de 
verplichting om een evaluatieprq;Jramma op te stellen om de daadWerkelijke gevolgen van 
de 
uitvoering van de voorgenomen activiteit te onderzoeken. Ha tevoegd gezag neemt zo 
nodig aanvullende maatregelen om de gevolgen voor het milieu te ter;erlen.' 

Wij hebben noch in de planregels, noch in de andere stukken, duidelijke bindende afspraken 
aangetroffen over de evaluatie en de verplichting om aanvullende m aatrel en te nemen. Wij 
stellen u voor dit alsnog te regelen. 

'Effecten kunnen worden gemitigeerd door de aanleg.verl<zaamheden zoveel mogelijk buiten 
kWasbare perioden uit te voeren. In de periode dat zowel de geleiders van de bestaande als 
de nieuwe verbinding aanNezig zijn, is er bovendien een toename van het aartal 
draadslachtoffers te verwac/ten. Dit is te mitigeren door de periode dat dUbtele bedrading 
aanwezig is zoveel mogelijk te bekorten.' 
Dit is mogelijk, maar is niet in de regelgeving opgenomen. Wij dringen er op aan dit alsnog 
bindend voor te schrijven. 
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vanuit hel streven naar goede ruimtelijke ordening is hel streven om zo goed als mogelijk 
rekening te houden ma de bestaande en toekomstige situatie.' 

'Een hoogspanningsverbinding kent een technische levensduur van minimaal 50 jaar. Dil 
maalef. ha modZakelijk om bij de keuze van de technische uitvoeringsvorm van deze nieUNe 
verbinding ook ontwikkelingen die op de lange termijn kunnen gaan spelen te ba rekken.' 

De hoogspanningsverbinding staat er dus zeker de komende 50 jaar, mogelijk (veel) langer. 
Er is dus al Ie aanleiding veel aandacht, zells geld, te besteden aan een goede en 
toekomstbestendige inpassing van de nieuwe 380 kV in het gebied. De enige reden om de 
380 kV te bundelen met de te slopen 220 kV (overigens slechts over een afstand van 1/3 

van het tracé) is: in die omgeving is men al aan een hoogspanning gewend. Dit is een 
onzinredenering en heeft niets te maken met goede ruimtelijke ordening: 
- gezien de weerstand in het gebied tegen de nieuwe, maar ook tegen de oude verbinding: 

het went nooit; 
- over enige jaren is iedereen de oude 220 kV vergeten, maar de nieuwe 380 kV dom in eert 

nog altijd het landschap. Met z'n 13 knikken! 

Op grond van SEV 111 wordt een nieuwe hoogspanningsverbinding 'waar mogelijk en zinvol' 
gebundeld met bovenregionale infrastructuur. Combineren met een te slopen 220 kV is, uit 
oogpunt van ruimtelijke ordening, niet zinvol. Deze tracékeuze is dan ook in strijd met SEV 
111 en voldoet niet aan een goede ruimtelijke ordening. 

Het MER stelt: 
'Van EemshENen naar transformatorstation Vierver/éten wordt de bestaande 4-circuits 220 

kV verbinding gevolgd. (. . .) Er zal zo strak mogelijk gebundeld worden ma de bestaande 4-
circuitsverbindlng.' 
Dit klopt slechts voor 1 /3 van het VKA. 

'Dit heeft geresulteerd in een zoekgebied, dét voldoet aan beleidskaders (o.a. SEV/11), 
woon- en bebouwingslemen zoveel als mogelijk ortzia, waarbinnen lange recttstanden 
mogelijk zijn en kansen biedt voor verbaering van bestaande knelpunten er-Vof lokale 
'Verrommeling' van ha landschap door aanNezige hoogspanningsverbindingen (conform 
ad.lies voor ricltlijnen Commissie voor de m. e.r.).' 

Het 220 kV tracé was slecht en romm eiig ingepast in het landschap. De nieuwe 380 kV is 
nog slechter en romm eiig er, met nog meer knikken en minder rechtstanden. Er blijkt nergens 
uit de verdere rapporten welke kansen het VKA biedt voor verbetering van bestaande 
knelpunten en/of lokale 'verrom meling· van het landschap. Niet zo vreemd: ook wij hebben 
die kansen niet kunnen ontdekken. Hier blijkt wel dat het VKA niet aan uw eigen 
uitgangspunten voldoet. Het VKA is daarmee in strijd met een goede ruimtelijke ordening. 

9.9 Over1eg met bElangenorganisaties 
u stelt: 
'Bij de voorbereiding van EOS-VVL is vee/\luldlg afstemming geweest ma betrok/enen. (. .) 
Ook is er overleg geweest ma belangenorganisaties op ha gebied van nétuur en 
landschap.' 

Het overleg met belangenorganisaties op het gebied van natuur en landschap ging 
uitsluitend over compensatie van schade aan natuur. cultuurhistorie en landschap. In het 
eerste ove�eg werd ons mede gedeeld dat het zoekgebied al vastlag: daarover was geen 
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discussie mogelijk. En bij de keuze van alternatieven binnen het zoekgebied zijn wij op geen 
enkele manier betrokken. 

10. Elektromagnetische velden (EVM) en gezondheid 

In een bijlage bij het Rijksinpassingsplan is aandacht besteed aan een beleidsadvies t.a.v. 
de indicatieve m agneetveldzone. Echter in het rapport wordt onvoldoende aangegeven wat 
het effect is in de verschillende situaties onder- en naast het geprojecteerde 380 KV 
hOogspanningstracé en de naaste omgeving van de ge noem de indicatieve 
m agneetveldzone. 

1 n de bijlage bij het Rijksinpassingsplan worden verschillende rapporten genoemd. Daarbij 
wordt er bij verschillende rapporten opgemerkt dat ze niet betrouwbaar zijn om dat de 
onderzoeksmethoden niet zouden deugen. Dat mag zo zijn. maar dat is eerder een reden 
om eigen aanvullend onderzoek in te stellen dan om het onderzoek te negeren. 

Bij verschillende onderzoeken wordt de betrouwbaarheid in twijfel getrokken om dat 
weliswaar de onderzoeksresultaten een statistisch verband aantonen tussen wonen nabij 
een hoogspanningsverbinding en gezondheidsschade, maar er geen verklaring is gevonden 
voor het ontstaan van die gezondheidsschade. Dat komt vaker voor in de wetenschappelijke 
wereld: er word een verband ontdekt. maar er is geen verklaring gevonden. Dat mag zeker 
geen reden zijn om de onderzoeksresultaten te negeren. 

Bij mogelijke gezondheidsschade geldt het voorzorgbeginsel, ook de Europese Commissie 
gaat daar vanuit. Op grond van het voorzorgbeginsel: bij wetenschappelijke onzekerheid 
moet je het zekere voor het onzekere nemen. Wij betwijfelen o f  daar bij de huidige norm (0 .4 
m icrotesla) aan wordt voldaan. De Gezondheidsraad vindt al een statistisch verband bij 0,3 
m icrotesla. 'Bioinifiative Report: A Rationale tor a Biologica/ly-based Public Exposure 
Sfandardfor Elecfromagnefic Fields' adviseert 0,1 microtesla. 

Uit voorzorg (er is geen wet, alleen een aanbeveling van de Gezondheidsraad en er zijn 
verschillende, volgens de overheid onbetrouwbare, onderzoeken) adviseert de Rijksoverheid 
nu bij de aanleg van een hoogspanningstracé om zo veel als redelijkerwijs mogelijk is. te 
voorkom en dat er sib.Jaties ontstaan waarbij met name kinderen langdurig verblijven binnen 
een gebied rond een bovengrondse hoogspanningslijn waar het jaargemiddelde 
magneetveld hoger is dan 0.4 m icrotesla. De GGD heeft dit advies verbreed naar alle 
situsties waar het magneetveld die jaargemiddelde waarde overschrijdt, dus niet alleen 
naar woningen en scholen. 

Naast bovengenoemd advies heeft de initiatiefnemer van de geprojecteerde 
hoogspanningslijn ook rekening te houden met de richtlijnen van Europese Commissie op 
basis van de 1 nternationale Commissie voor bescherming tegen niet ioniserende straling 
(1CN1 RP). Hierbij wordt onderscheid gem aak! russen hOogspanningspersoneel resp. 
toegelaten personen. die in de nabijheid van hoogspanningsinstallaties werkZaamheden 
moeten verrichten en de gewone burger c.q. men sen die kort of langdurig in de nabij heid 
van een hOogspanningsinstallatie verblijftl\!erblijven. De Commissie geeft in haar richtlijn aan 
dat de tijd van de blootstelling niet gemiddeld mag worden. Het advies van de 
Rijksoverheid in deze spreekt echter over een jaargemiddelde dat niet hoger mag worden 
dan 0.4 m icrotesla: dat is dus in strijd met het advies van de ICN 1 RP. 
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Uit diverse onderzoeken door het KennisPlatvonn. RIVM, verschillende GGD ·s etc. blijkt dat 
men bij de blootstelling van de mens (en ook dier) aan EMV niet alleen moet uitgaan van 
een jaargemiddelde stationaire fluxdichtheid van max. 0,4 m icrotesla. maar rekening moet 
houden met cumulatieve factoren en met pieken van de fluxdichtheid, die sterk afhankelijk 
zijn van het vermogen. de frequenties, de gekozen materialen. de van nature aanwezige 
magnetische vel den en in sommige gevallen de invloed bij bepaalde weersomstandigheden. 
E.e.a. is voor de GGD ·s een reden geweest om te adviseren het adVies van de EC te 
verbreden naar alle voorl<.omende situaties. 

Het is dus (redelijkerwijs) mogelijk dat mens en dier aan een hogere fluxdichtheid wordt 
blootgesteld dan all een aan de magnetische vel den van de hoogspanningsinstallatie c.q. -
lijn. Denk daarbij aan een cumulatie van allerlei apparatuur en materialen in huizen, 
openbare gebouwen, bedrijfsgebouwen, aanwezige bronnen zoals het middenspanningsnet, 
de draadloze GSM-netten. etc. Hier gaat het MER niet op in. verder is het MER niet 
ingegaan op de vraag of er een verhDogd risico is bij 4 circuits i.p.v. de gebruikelijke 2 
circuits. 

De gezondheidsraad heeft, op basis van wetenschappelijk onderzoek, waarbij het 
oorzakelijk verband van de kans op kinderleukem ie in relatie aan de magnetische velden 
rond een hoogspanningslijn niet kon worden aangetoond, geadviseerd om t.a.v. het risico op 
de kans dat kinderen leukemie kunnen krijgen geen verdere actie te ondemem en. Ook is 
onderzoek gedaan naar een eventueel oorzakelijk verband met de Ziekte van Alzheimer met 
als resultaat een vergelijkbare conclusie. Echter alle genoemde onderzoeken waren min of 
meer beperkt tot alleen de blootstelling aan de magnetische velden rond een 
hoogspanningsinstallatie. 

De onderzoeken geven niet of onvoldoende aan of er rekening is gehouden met de 
verschillende mogelijk optredende resp. tegelijk optredende veldsterkten in pi aatselijke 
omstandigheden. 

Ook heeft de Gezondheidsraad geen of onvoldoende rekening gehouden met de psychische 
werking van (lichamelijke) klachten bij blootstellingen aan magnetische velden. Het feit dat 
men weet, door de ruide/ijk visueel en dominant aanwezige hoogspanningslijn, dat men 
verhDogde gezondheidsrisico's loopt, vooral ook in combinatie met de blootstelling aan de 
van nature aanwezige magnetische velden en aan overige in en om de huizen/gebouwen 
etc. aanwezige magnetische velden. had in het MER meegewogen moeten worden. 

1 n het MER wordt terecht gesproken over onzekerheid van gezondheidseffecten. Het 
beleidsadVies beperkt zich tot alleen de aanleg van een bovengrondse 380 kV 
hoogspanningslijn en -stations. 

Verder wordt in het MER uitgegaan van een nonnale bedrijfssituatie van de 380 kV 
hoogspanningslijn. Er komen echter ook extreme situaties voor. bijvoorbeeld ijzelatzetting 
met eventueel een sterke wind (lijndansen). of dichte mist mogelijk in combinatie met 
vuilatzetting op de isolatorenlbedrading waardoor er het corona-effect kan ontstaan. Bij het 
bepalen van de zone, waarbuiten er geen verhoogde gezondheidsrisico's meer te 
verwachten zijn. dient ook rekening gehouden te worden met het voorkom en van extreme 
omstandigheden en mogelijke calamiteiten. 

Een risico-inventarisatie -achtige tabel. waarin alle mogelijke situaties zijn opgenomen. 
ontbreekt. In dergelijke tabel kan duidelijk worden wat de huidige situatie is wat de nieuwe 
situatie met risico's gaan worden. Daarbij wordt aan de initiatiefnemer van de geprojecteerde 
380 kV hoogspanningslijn gevraagd per situatie aan te geven waar de 1 eefom geving in de 
bestaande situatie en in de nieuwe situatie risicovol is.  Hierbij moet duidelijk worden 
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aangegeven wat per situatie de veldsterkte van het magnetisch veld is. Een indicatieve 
veldsterkte sluit namelijk niet uit dat door cumulatieve werking de bi ootstelling per situatie zo 
groot en mogelijk zo langdulig is, dat er toch sprake is van mogelijke ernstige 
gezondheidsrisico's. 1 n de onderbouwing van risicovolle situaties moet duidelijk het effect en 
de restlisico's worden beschreven. Hierbij moet worden uitgegaan dat" redelijkerwijs" een 
potentieel risico is. 

Door een bredere strook dan de nu aanbevolen veilig heidszone en 'leef om gelling' aan te 
houden, is de kans op een verhoogd gezondheidsrisico bij mens en dier beter aanvaardbaar 
en zullen mogelijk de psychische effecten beperkt blijven. 

Wij concluderen dan ook dat bij het bepalen van de m agneetveldzone onvoldoende rekening 
is gehouden met de onzekerheden in het bestaande onderzoek naar de mogelijke gevolgen 
van mag neetvelden en dat onderzoek naar cumulatieve effecten ontb reekt. Daarmee wordt 
het voorzorgbeginsel onvoldoende in acht ge nom en. 

11. Regels I juridische uitvoerbaarheid 

'Behoudens de hoekmasten is de positie van de overige masten in dit inpassirf}splan nia 
juridisch vastgelegd. Het voorlig;Jende irpassingsplan is dan ook flexirel wat betreft deze 
overige masten, hetgeen ruimte bied/ voor evertuele verschuivingen in de lijn van de 380 
kV-verbindlng in overleg met grondeigenaren.' 
U hebt in dit R ijksinpassingsplan geen rekening gehouden met de bijzonder waarden van 
Nationaal Landschap Middag-Humsterland. Ook deze regeling getuigt hiervan. Het 
verschuiven van paalposities kan leiden tot het dempen van bescherm de sloten, het 
aantasten van waardevolle landsch apselementen. Wij zijn van oordeel dat er voor Middag
H umsterland een eigen regeling moet kom en, die recht doet aan het behoud van dit unieke 
Nationale Landschap. 

'Landschéf! en cultuumistorie: geen masten in gebieden die aangewezen zijn als Rijks- en 
gemeertelijke monumerten en ook niet bij reschermde stads- en dorpsgezictten, nia in 
historische wétergangen (trekVaarten, kanalen etc.), in historische holisingels en ook niet op 
terpen en wierden.' 
Wij dlingen er bij u op aan hier aan toe te voegen: geen masten en geen werkterreinen en 
werkwegen in sloten in Middag-H urn ste�and die op grond van de Provinciale 
Omgeving sverordening beschermd zijn. 

'Een uitzondering bareft de aanlegvergunningenstelsels die zijn c:pgenomen in de 
onderliggende bestemmingsplanren. Deze aanlegvergumirf}enstelsels worden bUiten 
werking gesteld en zijn niet van toepassirf} c:p het inpassirf}splan (artikel 3.35, zevende lid, 
\l\<ro).' 
Voor Nationaal Landschap M iddag-H urnsterland dli ngen wij aan op het niet-buiten werking 
stellen van de aanlegvergunningenstelsels. 

'Ten behoeve van de aanleg van de verbindirfJ zijn voorts tijdelijk werkterreinen en 
bouwwegen nodig. Deze terreiren en bouwwegen zijn ruimtelijk relevant en repalend voor 
de uitvoerbaartieid van het plan. De aanleg van deze terreinen en wegen zal planologisch 
mogelijk worden gemaakt door tijdelijke aMijHingen van de geldende restemmirfJsplanren 
middels omgevirf}svergumirf}en voor zcNer ze buiten ha plangebied van ha 
inpassirf}splan liggen. Gemeenten zijn revoegd gezag en verlenen de tijdelijke 
omgevingsvergunningen.' 
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Hier maken wij bezwaar tegen. Voor de rechtszekerheid van de burger is het van groot 
belang om te weten binnen welke grenzen de werkZaamheden worden uitgevoerd. Dat kan 
alleen als ook de werkterreinen en de werkwegen in het Rij ksinpassingsplan worden mee 
genomen. 

'1.16 gevoelige bestemmingen 
\Nemingen ma bijhorende eNen alsmede sch:!len, crèches en kinderopvangplaatsen met 
bijrehorende buitenspeelruimten, conform ha releidsadVies.' 
De Commissie voor de MER adviseert niet alleen plekken waar regelmatig kinderen 
verblijven als gevoelige bestemming aan te wijzen, maar ook andere bestemmingen waar 
regelmatig men sen verblijven. wij tellen u voor dit advies over te nemen en deze definitie 
daar op aan te passen. 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 
Hier is niet in één oogopslag duidelijk of het om een enkelbestem ming of om een 
dubbelbestemming gaat Dat blijkt pas aan het eind van de pi anregels. voor de leesbaarheid 
van het plan stellen wij u voor dit (ook) bij het betreffende artikel te verrn el den. Bij voorbeeld: 
Artikel 3 enkelrestemmirg Agrarisch (onderliggende bestemming veNalt) 

'3.2 BotrNrege/s 
3.2.1 Bou.vwernen, geen gebouwen zijnde' 
Er zijn ter plaatse slechts bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan. Voor het 
bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 
'a. er  zijn enkel erf- en terreinafscheidirgen en bouwwerken ten rehoeve van 
dagrecreéfiieve voorzieningen toegestaan;' 
Wij stellen u voor op deze agrarische bestemming ook vee kerende afrasteringen en 
dam hekken toe te staan. 

'Artikel 6 Water' 
Het gaat hier om een enkelbestemming, de onderliggende bestemming vervalt. Er is op 
grond van de regels geen aanlegvergunning nodig voor dempen/Wijzigen van dit water. Wij 
dringen er op aan dit aan te passen. 

'Artit<.el 9 Leiding -Hoogspanningsverbinding 2x110 KV ondergronds 
9.2 Bouwregels 
Voor het bouwen gelden de volgende regels: 
a. op de gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebou.ven zijnde, worden 
gebou.vd ten re hoeve van de h:!ogspannirgsverbindlng ma een bouwh:!ogte van ten 
hoogste 3 meter; 
b. ten behoeve van de andere aan deze gronden toegekende bestemmingen mag - ma 
inachtneming van de voor de retrokken bestemmingen geldende (bou.v)regels -
uitsluitend worden gebou.vd, indien het bouwplan barekkirg heeft op vervanging, 
vemieuwirg of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte en 
hoogte niet worden vergroot en gebruik word/ gemaakt van de bestaande fundering.' 

Een regeling voor bouwwerken, geen gebouw zijnde, met name veekerende atrasteringen 
en dam hekken, zou hier op z'n plaats zijn. 

'9.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werl<., geen t:>ouwwert<. 
zijnde, of van werl<.zaamheden 
9.4. 1 Ver1Jod 
Het is verboden op of in de gronden ma de restemmirg 'Leidirg -
Hoogspannirgsverbindlng 2x11 O kV ondergronds' zonder of in atwij/4rg van een 
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bou.vwerken zijnde, of werkzaamheden 
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f. het uitvoeren van grondbewerningen in de vonn van afgraven en ophogen; 
g. het aanleggen, verruimen of dempen van wat.eren;' 

1 n dit artikel, handelend over het verKabelen van de bestaande 11 o KV in Nationaal 
Landschap M iddag-H urn ste�and, is geen regeling opgenomen ter bescherming van de 
waarden van dit unieke gebied. Wij dringen er op aan dat u dit alsnog doet. 

Voorts: de bovengenoemde beperkingen gelden vanaf het mom ent dat het 
RijKsinpassingspl an is vastgesteld. Maar het Kan nog heel veel jaren duren voordat de 11 O 
KV daadvverKelijK verKabeld wordt. Wij achten dit een onredelijke beperking van de 
gebruiksmogelijkheden van de grond en verzoeken u dit aan te passen. 

'Artit<.el 14 Algemene gebruit<.sregels 
14. 1 strijdig gebruit<. 
Onder een gebruik strijdg met de bestemming word in ieder geval verstaan: 
a. het nia na graafwerkzaamheden bij de aanleg, ha beheer en het onderhoud van de 
ondergrondse en bovengrondse hoogspanningsverbindirgen za"eel als redelijkerwijs 
mogelijk in de oorspronkelijke staal. terugbrengen van de aardkundige waarden en 
vernavelingspatronen; 
b. het nia voorzien in de landschappelijke irpassirg van de verbinding, conform het als 
bijlage 2 bij dil plan c:pgenomen Landschapsplan, bimen 5 jaar na de aanleg van de 
hoogspanningsverbindngen en de bijbehorende bouwwerken als bedoeld in artikel 1 O 
en 11 en (de uitbreidng van) ha station als bedoeld in artikel 5; 
c. hel nia voorzien in de compenserende maat.regelen, conform hel als bijlage 3 bij dl 
plan c:pgenomen Compensal.ieplan, binnen 5 jaar na de aanleg van de 
hoogspanningsverbindngen en de bijbehorende bouwwerken als bedoeld in artikel 1 o 
en 11.' 
Bij dit artikel mis sen wij een sanctie. Ook is niet duidelij K wie handhavend mag optreden 
indien dit artikel wordt overtreden. 1 n de huidige vorm is het een loze regel, die ons geen 
enkele rechtszekerheid biedt. 

12. Economische uitvoerbaarheid 

'De kosten van de aanleg en instandhoudrg van de nieuwe 380 !<v'-verbindrg worden 
gedragen door TenneT. (. . .)Gezien nut en noodzaak van ha project(. . . ), kan TenneT de 
investerirgskosten ooorberekenen in de tarieven voor transport van elektriciteit.(. . . ) Om de 
reden staat. de financieel economische haalbaarheid van ha project niet ter dscussie. Dit 
baelent dal. ook de kosten van bijvoorbeeld mitigerende maat.regelen, en de kosten van 
tijdelijke bou.vplaatsen, hersteP.verkzaamheden en eventuele (plan)schadevergoedng 
gedekt zijn. De Autoriteit Consumert en Markt (hierna: ACM) houdt toezicht c:p een efficiënte 
en effectie.te taakuitoefening door Tenne T.' 

Een feitelijke rendementseis ontbreekt. Het gaat hier niet over feitelijke financieel 
economische haalbaarheid maar uitsluitend over de vraag wie de Kosten betaalt. Bij het 
bepalen van economisch rendement is het raadzaam om verschillende alternatieven met 
el Kaar te vergelijken. Bijvoorbeeld alternatieve tracés, het stilzetten van de Kolencentrale in 
de Eemshaven, ontsluiting van windparken op zee door middel van gelijkstroom Kabels 
rechtstreeks naar de Randstad etc. Een dergelijk vergelijk van alternatieve opties geeft een 
feitelijke financieel economische onderbouwing qua efficiency en effectiviteit. 
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Bij het bepalen van de financieel economische haalbaarheid van een mega investering in 
een installatie die een technische levensduur heeft van 50 jaar gaat het evenzeer om 
financieel economische haalbaarheid op lange termijn. Kortom: hoe duurzaam is deze 
investering? Hoe zit het met verschoven kosten? Dat wil zeggen kosten die moeilijker te 
bereken zijn maar wel degelijk optreden. Een onderbouwing van de duurzaam heid van het 
investeringsvoorstel van TenneT ontbreekt. 

Wat valt er te controleren door ACM als zowel de financieel economische keuze uit 
alternatieven op korte en lange termijn ontbreekt? En als evenzeer een afweging op 
maatschappelijke kosten ontbreekt (lees duurzaamheid)? Er resteert boekhoudkundige 
controle en dat heeft niets met een economische afweging te maken 1 De term economie 
wordt hier misbruiktl 

Als de enige afweging is op financieel economisch gebied dat nu de kosten in de tarieven 
kunnen worden versleuteld, dan is ondergrondse aanleg geen probleem. De meerkosten van 
verkabeling kunnen even eenvoudig worden doorberekend. De ACM kan hier geen bezwaar 
tegen hebben. 1 mm ers: de minister (en niet Tenne T) beslist over al dan niet ondergrondse 
aanleg en ACM kan niet de minister controleren, slechts TenneT. 

Bij de afweging door TenneT/uw ministerie over de vraag ondergronds versus. bovengronds 
wordt uitsluitend naar de korte termijn en naar de directe kosten gekeken. Terwij 1 het om een 
lange terrn ijn investering gaat en lange termijn opb rengsten. Die zijn niet in beeld gebracht 
en zijn dus. ten onrechte. niet in de belangenafweging mee genomen. 

13. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

'Burgers, maatschappelijke organiséiies en anrere CNemeden zijn op diverse wijzen 
betrOkken bij de voorbereiding van het onremavige inpassingsplan.' 
En hebben zich daar fel tegen verzet. Er is, overduidelijk, geen maatschappelijk draagvlak 
voor het huidige plan. Het verzet richt zich duidelijk tegen het huidige plan: er zijn andere 
realistische alternatieven voor deze hoogspanningsverbinding, die wel op draagvlak kunnen 
rekenen. 

'Er is een m. e. r. procedure doorlopen ten behoeve van het irpassingsplan. Bij de 
voorbereiding op de m.e.r. procedUre is vee/./uldlg afstemming geweest met 
betra'<kenen. (. . .) Ook is er vee/Vuldig overleg geweest met belangenorganisaties op het 
gebied van natwx en landschap.' 
1 n het kader van de MER-procedure is er geen overleg geweest met belangenorganisaties 
op het gebied van natuur en landschap. Er is alleen de (formele) gelegenheid geboden om 
te reageren op de ontwerp-startnotitie. 

'VeNolgens hebben bij het ortwikkelen van het voorkeurstracé van re verbinding Noord
Wesf 380 kV EOS-VVL bilaterale CNerlemen plaatsgevonden tussen re Ministerie van EZ 
en TenneT enerzijds en gemeenten, waterschap, prcNincie, belangenorganisaties en anrere 
overheidsorganiséiies anderzijds. (. . .) Tijdens re ze bijeenkomsten is het concept-tracé van 
de nieuwe 380 kV-hOogspanningsve/1Jinding bespra'<en, zodéi wensen en reacties zo goed 
mogelijk meegenomen konren worden.' 
Ook hier: wij zijn niet betrokken bij de ontwikkeling van het voorkeurstracé. Onze ideeën 
waren niet welkom. 
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De 380 kV hoogspanningsverbinding z a l  worden gerealiseerd in een gebied dat, zeker de 
afgelopen jaren, zwaar te lijden heeft van aardbevingen ten gevolge van gaswinning uit het 
Groningenveld. Veel schade van de beving bij Loppersum in 2012 is nog altijd niet 
afgehandeld, sindsdien is er weer veel nieuwe schade ontstaan. E r m  oet een grootschalige 
versterkingsoperatie uitgevoerd worden. maar die komt nog maar nauwelijks van de grond. 

Het vertrouwen in de overheid is laag. Het gaat hier om het armste deel van N ede�and (naar 
gezinsinkomen. volgens CBS). Het gebied gaat zienderogen verder achteruit Dit gebied in 
Groningen wordt door aanleg van de nieuwe 380 kV verder gemarginaliseerd. Mogelijke 
economische ontwikkelingen in het gebied (met name recreatie en toerisme) worden verder 
ondergraven. 

Er is dringend behOefte aan een positieve impuls. Aan 'maëtschappelijke meerwaarde'. Het 
door u gekozen tracé is echter juist een negatieve impuls. draagt bij aan de verdere 
ontwaarding van het gebied. wij roepen u op: Nederland heeft veel aan Groningen te 
danken, doe ook eens iets positiefs voor Groningen1 

14. Overige overheden 

Geachte bestuurders van gemeenten, provincie, waterschap en ProRail. 

Wij willen allereerst de gemeentelijke en proVinciale besruurders hartelijk danken voor hun 
inzet om hettij te keren. Helaas zijn u en wij er nog niet in geslaagd dit onzalige 
Rijksinpassingspl an van tafel te krijgen, zodat er een alternatief kan worden ontwikkeld dat 
beter past in onze mooie provincie. 

1 n de bovenstaande brief laten wij zien dat het huidige voorkeursalternatief van de minister 
een slecht alternatief is: wellicht goed voor het ministerie van EZ en het elektriciteitstransport 
naar de Randstad, maar slecht voor Groningen en de Groningers. 

Wij roepen u allen op: laat zien hoe u over dit plan denkt. Toets de uitvoeringsbesluiten aan 
uw eigen, onderliggende plannen en aan uw eigen beleid. En is de aanvraag d a armee in 
strijd: weiger de gevraagde vergunning/ontheffing. 

Gemeenten Winsum en Zuidhorn: u hebt een bijzondere verantwoordelijkheid. 1 n uw gebied 
ligt Nationaal Landschap Midd ag-Humsterland. Wij hopen dat u duidelijk toetst o f  het 
ministerie 1 TenneT zich bij de uitvoering van dit project houelt aan de spelregels in dit 
bijzondere gebied. 

1 n het Rijksinpassingsplan wordt gesteld: 
'De be.toegdheid de uitvoerirf}sbesluifen vast te stellen, blijft in beginsel bij de wettelijk 
be.toegde besfwxsorganen rusten.(. . .) Indien een betrokken bestuursorgaan niet of niet tijdig 
overeenkomstig de aanvraag beslist dan.vel een besluit neemt dêR wijzigirf} behoeft, kan de 
Minister van EZ samen met de minister fd wiens beleidsterrein hef desbetreffende 
uitvoeringsbesluit behoort een beslissing nemen die in de plaëts treedt van het besluit van 
het bestuursorgaan. Dit is de zogenaamde interventiebevoegdheid (artikel 3. 35, eerste lid, 
\l\.ro).' 

Dus: u bent bevoegd gezag, maar als u niet meewerkt, dan besluit de minister zelf. Heeft het 
dan zin om geen medewerking te ve�enen? Ja. natuurlijk! U wilt toch niet 
medeverantwoordelijk zijn voor de uitvoering van dit slechte plan? Hoe moet u dat straks 
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aan uw kleinkinderen uitleggen? Door medewerking te weigeren geeft u bovendien een 
duidelijk signaal a f  aan Den Haag: dit plan kan beter, moet beter. Groningen is het waard! 

15. Conclusie 

De voorbereiding van dit plan voldoet niet aan uw eigen beleid, zoals onder meer 
weergegeven in uw blief aan de Tweede Kamer van 1 februali 2016 (Kam ersb.Jk 21 239, nr. 
211) om met overheden, burgers, bed lijven en maatschappelijke organisaties samen 
invulling geven aan energieprojecten. Het thans ter visie gelegde tracé is niet in 
samenspraak met de stakeholders ont>Nikkeld en kan slechts rekenen op grote 
maatschappelijke en politieke weerstand. Wij concluderen dat er geen draagvlak is in het 
gebied voor uw Voorkeurstracé. 

Om nieuwe doorsnijding van het landschap te voorkomen, schrijft SEV 111 voor dat. waar 
mogelijk en zinvol. hoogspanningsverbindingen worden gecombineerd. Dat is in dit geval 
mogelijk en zinvol: na realisatie van de 380 kV zal de huidige 220 kV dan ook worden 
gesloopt. vervolgens stelt SEV 111: als corn bineren niet mogelijk is. wordt een nieuwe 
hoogspanningsverbinding waar mogelijk en zinvol rnet bovenregionale infrastrucb.Jur 
gebundeld. Hier voldoet de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding niet aan. Bundeling 
met te slopen infrastrucb.Jur is niet zinvol. Het VKA wordt niet gebundeld met 
toekomstbestendige bovenregionale infrastrucb.Jur. HetVKA is dan ook in strijd met de 
uitgangspunten van SEP 111. 

Volgens de Nota Ruimte zijn nieuwe grootschalige infrastructuurprojecten (zoals 380 kV 
hoogspanningsverbindingen) in Nationale Landschappen niet toegestaan. Het VKA 
doorsnijdt Nationaal Landschap Middag-Humste�and: in strijd rnet de Nota Ruimte. 

Volgens de Nota Ruimte geldt voor aantasting van het N N N het ·nee, tenzij' principe. 
Aantasting van het NNN is niet toegestaan, tenzij er geen alternatieven zijn. Er zijn deels 
ondergrondse alternatieven, waarb� het NNN niet wordt aangetast. Die zijn iets duurder, 
maar realistisch en betaalbaar. Het VKA is dus in strijd met de Nota Ruimte. 

1 n de Structuurvisie 1 nfrastructuur en Ruimte (SVI R) worden 13 nationale belangen 
benoemd, waarvoor het Rijk verant>Noordelijk is. Het VKA tast (inter)nationale unieke 
culb.Jurhistolische en natuu�ijke kwaliteiten aan, is daarmee in strijd met nationaa l belang 1 0. 
Het VKA tast het N N N aan: in stli jd rnet nationaal belang 11. Het VKA is niet tot stand 
gekomen in een proces van zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming. In stlijd 
met nationaa l belang 13. 

De nieuwe 380 kV komt voor een deel in het waddengebied, maar de nieuwe 
hoogspanningsverbinding past wat betreft de maxima le bouwhoogte en de aard of de fi.mctie 
van nieuwe bebouwing niet bij de aard van het om lingende (open, agrarische) landschap. 
Het plan is daarmee in stlijd rnet het Rijksbeleid, zoals opgenomen in artikel 2.5.1 2 van het 
Barro. 

Het MER is gebaseerd op achterhaalde uitgangspunten. Er werd uitgegaan van een heel 
beperkte zoekcorlidor, waardoor de meeste redelijkerwijs in beschouwing te nemen 
alternatieven, zowel wat betreft tracé als wat betreft de technische uitvoering, niet in het 
MER zijn onderzocht. Het MER is daarmee onvolledig en bevat niet de nodige informatie om 
tot een goede tracékeuze te kom en. 
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1 n het MER ontbreekt een goede beschrijving van de unieke cultuurhistorische, 
landschappelijke en archeologische waarden van Nationaal Landschap Middag-
H umsterland. OoK is niet in beeld gebracht welke schade aanleg en exploitatie van de 
nieuwe 380 KV aan de unieke waarden van dit Nationale Landschap beroKKent. 

Ten onrechte ontbreekt een onderzoek naar ecologische schade in de aanlegfase. met 
name de invloed van werkterreinen. bouwwegen, geluid en verlichting. Dit mede in relatie tot 
de lange duur (meerdere jaren) van de aanlegfase. Die tijdelijke schade is, ten onrechte, ooK 
niet meegenomen in de natuurcompensatie. 

Vogels. zeker trekvogels, Kunnen grote afstanden afleggen. Er is geen onderzoek gedaan 
naar de herKom st van de vogels. waardoor niet duidelijk is tot welke Natura 2000-gebieden 
de invloed van de nieuwe 380 KV zich uitstrekt. 

Er wordt niet duidelijk op welke populatie van de verschillende soorten de 1%
m ortaliteitsnorm is gebaseerd. 

De cumulatieve effecten van dit project tezamen met andere pi annen en projecten op 
vogelpopulaties zijn onvoldoende in beeld gebracht. Ten onrechte worden de huidige 
draadslachtoffers door de bestaande 220 KV in mindering gebracht op het aantal 
draadslachtoffers van de nieuwe 380 KV. Dit is in strijd met Europees recht. 

Er is geen inventarisatie gemaakt van de jaarrond bescherm de nesten binnen de 
invloedsfeer van de bouwweOO:aamheden. Er is geen regeling getroffen om deze nesten in 
de bouwfase afdoende te bescherrn en. 

Er is geen onderzoek in gesteld naar de maatschappelijke schade van dit plan voor het 
gebied. zoals aantasting van de leefbaarheid. vermindering van de recreatieve 
aantreKKelijKheid van het gebied, aantasting van de werkgelegenheid. Het zou in de rede 
liggen om ooK hier de cumulatieve effecten (waaronder aantasting van het gebied door 
aardgaswinning) in beeld te brengen. 

Het landschapsplan Kan de landschappelijke schade niet verminderen. Het landschapsplan 
heeft betrekking op een te beperkte strook van 1,5 Km ter weerszijde van de nieuwe 
hoogspanning. terwijl de schadelg Ke invloed reikt tot tientallen Kilometers. 

HetVKA is objectief veel slechter in het landschap ingepast dan de bestaande 220 KV. Dit 
valt niet te compenseren. Ten onrechte concludeert het MER dat de landscha ppelijke 
gevolgen van alle onderzochte tracés neutraal zijn, ooK van hetVKA. 

Het VKA heeft grote schadelijke gevolgen voor het N N N en het Leefgebied open weide. 
Bestaande leefgebieden handhaven is altijd beter dan compenseren. Het MER concludeert 
ten onrechte dat het effect van het VKA met compensatie neutraal wordt. 

Voor de realisatie van de nieuwe 380 KV is een ontheffing nodig op grond van artikel 3.1. 
van de Wet Natuurbescherming. U beroept zich ten onrechte op het belang van de openbare 
veiligheid. Wg zijn dan ooK van oordeel dat de gevraagde ontheffing, op grond van dit 
belang, geweigerd moet worden. 

Bij de berekening van de weidevogel-compensatie opgave gaat u er, ten onrechte, vanuit dat 
door de sloop van de bestaande 220 KV op die plek een goed weidevogelgebied ontstaat. u 
brengt die op pervlakte, ten onrechte, in mindering op de compensatieopgave. Bovendien 
houdt u bij de compensatieopgave geen rekening met de tijdelijke verstoring in het gebied 
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door bouwwer!Qaam heden. werkterreinen, bouwwegen en verhoging van de verkeersdrukte 
in het gebied. De compensatieopgave schiet te kort. 

U hebt een magneetveldZone vastgesteld waarbinnen ·gevoelige bestemmingen' ongewenst 
zijn. U gaat daarbij uit van een jaargemiddelde dat niet hoger mag worden dan 0,4 
m icrotesla. Het advies van de 1CN1 RP spreekt van een piekbelasting van 0,4 m icrotesla. 
Verschillende rapporten adviseren een lagere piekbelasting (0, 1 microtesla). U verstaat 
onder gevoelige bestemmingen: bestemmingen waar regelmatig kinderen verblijven. De 
Commissie voor de MER adViseert: bestemmingen waar regelmatig mensen verblijven. Uw 
m agneetveldzone voldoet niet aan het voorzorgbeginsel. 

Werkterreinen en bouwwegen vallen, ten onrechte, niet binnen de begrenzing van het plan. 
Dit doet afbreuk aan de rechtszekerheid van de burger. 

De regels van het inpassingspl an voorzien niet in: 
- regels om verlichting te doven of afdoende af te scherm en. vooral in de periode dat 

vleermuizen actief zijn; 
- een regeling om effecten door aanlegwer!Qaam heden op de natuur te mitigeren door 

zoveel mogelijk buiten kwetsbare perioden te werken; 
- aanlegvergunningen en andere bescherm ende regelingen in Nationaal Landschap Middag. 

H umsterland. 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht dient u bij de voorbereiding van een besluit de 
nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen te vergaren. En u 
dient alle rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af te wegen. Zoals uit het 
bovenstaande blijkt: u hebt onvoldoende kennis vergaard. U kunt dan ook niet tot vaststelling 
van dit plan besluiten. 

Bovendien hebt u niet alle belangen afgewogen. Doorslaggevend bij de tracékeuze waren 
voor u: technische uitvoerbaarheid, leveringszekerheid en het aantal gevoelige 
bestemmingen binnen het magneetveld. Vrijwel alle onderzochte tracés, ook het M MA, 
voldoen hier aan. Vervolgens werd de voor u goedkoopste oplossing gekozen. Hierbij gaat 
het om het afWegen van rijksbelangen. Lokale belangen, zoals cultuurhistorie. landschap, 
natuurwaarden. leefbaarheid. spelen in uw afWeging geen rol. 

De maatschappelijke kosten van deze ingreep in het gebied zijn niet inzichtelijk gemaakt. Er 
is geen onderzoek gedaan naar de mogelijke maatschappelijke meerwaarde van de 
verschillende tracés. De gevolgen van het VKA voor Middag.Humsterland zijn niet in de 
belangenafWeging betrokken. Het milieubelang heeft geen volwaardige, maar slechts een 
marginale rol gehad in de afWegingen ten aanzien van het tracé. 

Hier is geen goede belangenafWeging gemaakt. En er is, gezien de vermijdbare schade aan 
NNN en Nationaal Landschap, ook geen sprake van een goede ruimtelijke ordening. 

Bij de atweging door uw ministerie over de vraag ondergronds versus bovengronds wordt 
uitsluitend naar de korte termijn en naar de directe kosten gekeken. Terwijl het om een lange 
termijn investering gaat en lange termijn opbrengsten. Die zijn niet in beeld gebracht en zijn 
dus. ten onrechte, niet in de belangenatweging mee genomen. 

Wij concluderen voorts dat de zorgvuldige voorbereidingsprocedure, geregeld in de 
Al gem ene wet bestuursrecht, door uw ministerie blijkbaar wordt beschouwd als een 
betreurenswaardige formaliteit er wordt naar de letter aan voldaan. maar niet naar de geest. 

Pagina 73 van 75 

0024 

302 van 462
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U bent van plan een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding te realiseren met een 
technische levensduur van 50 jaar. Juist het langetermijnperspectief rechtvaardigt een grote 
zorgvuldigheid bij de inpassing in het landschap en de leefomgeving van mens en natuur: de 
Groningers moeten er tenslotte minimaal de komende 50 jaar mee leven. Dit hebt u 
onvoldoende in uw belangenafweging betrokken. 

Wij roepen u dan ook op dit Rijksinpassingsplan niet vast te stellen, maar werk samen met 
bevolking, bestuurders en betrokkenen te werken aan een nieuw, minder schadelijk tracé 
voor de 380 kV. Wij vertrouwen er op dat u onze opmerkingen en aanbevelingen 
nadrukkelijk betrekt bij het opstellen van een nieuw plan. 

Hoogachtend, 
namens de deelnemers 

Deelnemers: 
(het bestuur van) 
Natuur en Milieufederatie Groningen 
Het Groninger Landschap 
Stichting Oude Groninger Kerken 
Natuurmonumenten 
Wierde en Dijk 
Molenstichting Winsum 
Avifauna Groningen 
Vereniging Groninger Dorpen 
Vereniging voor Dorpsbelangen Sauwerd en Wetsinge 
Werkgroep 380 kV Westeremden 
Bond Heemschut 
Heemschut Groningen 
Vereniging duurzame landbouw Stad en Ommeland 
vereniging Collectief Groningen West 
Landschapsbeheer Groningen 
Orando, Westeremden 
V.O.F. Klein Wetsinge 

Tevens: 
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1 . brief 24 juni 2008, zienswijze SEV 111, van de Provinciale Milieufederaties; 
2. notitie 1 2  augu sbJs 2009 van Tenne T; 
3. brief 23 sep tember 2009, van buurtvereniging Westerdijkshorn; 
4. brief 2 oktOber 2009, kenmerk 166-09/AdV, verzonden door de Friese Milieufedera t ie;  
5. brief 4 maart 2010, kenmerk 2010-15.267/9/A.24, R P ,  van provincie Groningen aan 

minister EZ; 
6. brief 22 juni 2016, kenmerk 16-016-EW, verzonden door de Natuur en Milieufederatie 

Groningen; 
7. N O O R D-WEST 380 KV FASE 1, rapportO-Cision, 28 okt0ber 2016 ;  
8. brief 6 februari 201 7: open brief van prollincie, betrokken gemeenten en 16 organisaties; 
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Ondeiwerp: 
Zienswijze SEV III 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Aan 
Inspraakpunt Derde Structuurschema 

Elektriciteitsvoorziening 

Postbus 30316 
2500 GH DEN HAAG 

Behandeld door: 
 

Datum: 
24 juni 2008 

Hierbij dienen De Provinciale Milieufederaties hun zienswijze over het Derde 

Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) in. 

Samenvatting 
Hieronder staan de belangrijkste punten van de zienswijze samengevat. 

Te weinig hoorzittingen 
De informatievoorziening over het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV 
III) is onvolledig. Ook zijn er te weinig hoorzittingen. Deze handelswijze van de regering 

draagt ertoe bij dat delen van de bevolking zich afwenden van de politiek en het gevoel 
krijgen dat 'ze daar in Den Haag maar wat doen'. Dat betreuren we zeer. Daarom vinden 

we dat er over het SEV III alsnog een echte brede inspraak moet komen. 

SEV3 gericht op korte termijn groei 
Inhoudelijk luidt onze kritiek kort samengevat dat doelstellingen en uitgangspunten van het 
SEV III onjuist zijn, want ze zijn vooral gericht op groei op korte termijn, waarbij de 

gevolgen voor de toekomst en het milieu een ondergeschikte rol spelen. Wij pleiten ervoor 
dat er een nieuw SEV III gemaakt wordt, gericht op duurzaamheid. 

Kolencentrales 
De regering concludeert dat elektriciteitsopwekking met kolencentrales niet of nauwelijks 
mogelijk is zonder duidelijk waarneembare gevolgen voor de natuurlijke kenmerken van de 

gebieden waar de centrale komt te staan. Wij concluderen hieruit dat de nieuwbouw van 
alle kolencentrales geschrapt moet worden. 

Vestigingsplaatsen kerncentrales 
Het is opvallend dat de regering de vestigingsplaatsen voor kerncentrales (Moerdijk, 
Westelijke Noordoostpolderdijk, Maasvlakte, Eems en Borsele) wil handhaven, terwijl er 

geen oplossing is voor het kernafval. De regering gaat aan dit probleem voorbij, hoewel 

dezelfde regering het wel voortdurend heeft over verantwoordelijkheid, duurzaamheid en 
handhaving van normen en waarden. De regering wil opslag van kernafval in zoutkoepels 

in het noorden van het land, maar die zijn niet veilig. 
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In het SEV llI gaat de regering uit van de aanvaardbaarheid van kernenergie. Nader 

toegespitst: de regering acht een bepaald type ongeval aanvaardbaar. Wij laten zien dat 
het hier gaat om een ongeval waarbij een gebied van 5600 vierkante kilometer (70 bij 80 
kilometer) geëvacueerd zou moeten worden. Ook al is de kans op dit ongeval klein, de 
gevolgen zijn dermate groot dat dit een extra argument tegen kernenergie is. We dringen 

daarom bij de regering erop aan, de waarborging van de plaatsen voor kerncentrales in te 
trekken, hetgeen onder andere betekent, dat alle voorgestelde locaties niet langer expliciet 

in aanmerking komen voor de vestiging van nieuwe kerncentrales. 
In dit kader wijzen wij op het recente SER-advies over kernenergie en met name op het 

onderliggende rapport van het ECN. Deze onafhankelijke organisatie stelt overduidelijk dat 
kernenergie niet duurzaam is. 

Inpassing duurzame energie 
Het SEV heeft consequenties voor de inpassing van duurzame energie. Duurzame heeft 

energie wat betreft inpassing en aansluiting voorrang op grijze energie (energie opgewekt 
door fossiele brandstoffen). Voorkomen dient te worden dat netcapaciteit gereserveerd 

wordt voor nieuwe kolencentrales. Voor windenergie van zee dienen aanlandingspunten 
gerealiseerd te worden. Uitgangspunt daarbij is dat kabels met spanning boven 220 kV 

altijd bovengronds worden uitgevoerd. 

Met de overheid onderschrijven we 'het vitale belang van een goede 
elektriciteitsvoorziening'. Dit vitale belang maakt het volgens ons noodzakelijk om deze 

voorziening niet over te laten aan de markt, waar het vooral gaat om geld verdienen en 
waar het milieu een sluitpost vormt. 

1. Inspraak te beperkt en moet over 
Het SEV III bestaat uit enkele honderden pagina's. Alleen het rapport 'Ontwerp 
planologische kernbeslissing' van 50 pagina's kan bij de centrale overheid besteld worden, 

de rest kan men via internet downloaden. Daarmee maakt de regering het de insprekers 
niet gemakkelijk. Personen die niet de beschikking hebben over internet (zonder computer) 

en die wel geïnteresseerd zijn, vallen op deze manier buiten de boot. 
In het SEV worden vestigingsplaatsen voor (kern)centrales voorgesteld, verspreid over het 

hele land. De regering organiseert echter slechts drie informatiebijeenkomsten. Zo is vanuit 

de Eemshaven en Delfzijl gezien de bijeenkomst in Zwolle het meest dichtbij. Dat geeft de 
sterke indruk dat de regering geen echte inspraak wil en niet op zoek is naar een breed 

draagvlak onder de bevolking. 
En dat terwijl het SEV III volgens de regering gaat om een kwestie die 'van vitaal belang is 

voor de Nederlandse samenleving' (PKB deel 1, pagina 3). De handelswijze van de regering 
draagt ertoe bij dat delen van de bevolking zich afwenden van de politiek en het gevoel 

krijgen dat 'ze daar in Den Haag maar wat doen'. Dat betreuren we zeer. Daarom vinden 
we dat er over het SEV llI alsnog een echte, brede inspraak moet komen. 

2. Uitgangspunten SEV III onjuist 
De regering beweert in de PKB (pagina 3) 'collectieve waarden' te willen handhaven. Die 
collectieve waarden blijken - zoals we in het onderstaande zullen uitleggen - echter vooral 

gericht op groei op korte termijn, waarbij de gevolgen voor de toekomst en het milieu een 
ondergeschikte rol spelen. De handhaving van de collectieve waarden betekent vooral dat 

de regering de mogelijkheid schept om lokaal of regionaal verzet opzij te zetten. 

Groei loopt vast 
De overheid, het bedrijfsleven en onderzoeksinstituten zijn van mening dat de 
energievraag in de toekomst toe zal nemen. Energie is in hun visie namelijk een afgeleide 

van de economie. En de economie moet groeien. Blijvende economische groei is een 
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onwrikbaar gegeven. Maar die groei blijkt in de praktijk de vraag naar steeds meer energie 
op te roepen. De benodigde hoeveelheden brandstof zijn dan niet aan te slepen, terwijl de 
voorraden slinken en de milieugevolgen toenemen. Zo ook in het SEV III. 'Om ook in de 
toekomst in de groeiende elektriciteitsbehoefte te kunnen voorzien is er ruimte nodig om 
elektriciteit op te wekken en te transporteren', stellen minister Van der Hoeven van 
Economische Zaken en minister Cramer van Ruimte en Milieu in hun persbericht over SEV 
III van 2 april 2008. Volgens dit persbericht is het SEV III 'urgent, omdat voorkomen moet 
worden dat de elektriciteitsvoorziening in Nederland (inclusief de verbindingen met het 
buitenland) in gevaar komt.' De regering laat het bij deze dreigende taal en legt niet uit 
wat het gevaar is en op welke termijn het zich voor kan doen. Overigens verwijst de 
regering voor wat betreft de doelstellingen van het SEV III naar het Energierapport. Dat is 
een rapport dat nog moet verschijnen. Het is merkwaardig dat we mogen inspreken over 
niet gepubliceerde doelstellingen van het energiebeleid. Ook daarom moet de inspraak 
over gedaan worden. 

Duurzame elektriciteitsopwekking: geen steenkolen en geen kernenergie 
In de energiewereld wordt vaak de term duurzaam of schoon gebruikt. Daarmee geeft men 
aan: 'Als we het maar duurzaam noemen, dan hoeven we niet meer over het 
energiegebruik na te denken.' Bijvoorbeeld de term 'schone kolen'. Dit is een kolencentrale 
waarbij het kooldioxide wordt afgevangen en opgeslagen. Een dergelijke kolencentrale 
moet volgens sommigen de duurzame oplossing bieden voor het groeiende stroomgebruik. 
Maar het is een technologie die nog in het proefstadium is en waarbij in de recent 
begonnen proef het C02 weliswaar wordt afgevangen, maar dan weer de lucht in wordt 
geblazen. Het is voorbarig om in te zetten op een technologie waarvan het 
hoogstonwaarschijnlijk is dat deze gaat werken. Energieproducent E.ON heeft gesteld geen 
toekomst te zien in deze techniek. 
Kernenergie moet volgens anderen het duurzame soelaas bieden. Maar de voorraad 
uranium is eindig en beperkt" Kerncentrales zijn niet inherent veilig en we zadelen de 
generaties na ons op met het kernafvalprobleem.Van duurzaamheid kan dus geen sprake 
zijn. 

Economische groei gemiddeld ruim 2% 
Door groei lijkt het of we in een stabiele maatschappij leven, maar dat is een illusie. 
Immers, het spanningsveld milieu en economie groeit. De huidige regering gaat - net als 
overigens de oppositie - uit van een economische groei van 2% per jaar. 'Om die groei te 
combineren met een forse duurzaamheidambitie, is een beleidsmatige en maatschappelijke 
trendbreuk nodig', stelt het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) in een analyse van de 
milieugevolgen van het regeerakkoord van het kabinet Balkenende-4, dat op 28 februari 
2007 verschenen is. De regering wil 500 miljoen uittrekken voor duurzame energie, maar 
er is zeker 8 tot 9 miljard nodig, concludeert het MNP. 
Het MNP maakt voor de analyse gebruik van haar scenariostudie Welvaart en 
Leefomgeving uit 2006. Van 1970 tot 2002 was de economische groei 2,6% per jaar. Het 
MNP neemt aan dat die economische groei 2% per jaar zal bedragen tot 2020 én dat het 
huidige beleid wordt voortgezet. Waar zijn we dan in 2020? Het MNP rekent voor dat het 
aantal afgelegde kilometers met de auto zo'n 24% hoger zal zijn dan nu. De groei van het 
energiegebruik zal rond de 20% zijn. De uitstoot van broeikasgassen neemt met zo'n 10% 
toe, en dat terwijl de regering juist als doel heeft een vermindering met 30% ten opzichte 
van 1990. 
Om het regeringsbeleid te halen zijn 'zeer kostbare maatregelen nodig, vooral in gebouwen 
en in de transportsector' stelt het MNP. Al die technische maatregelen zijn niet voldoende 
om de milieudoelen te halen. Ook het gedrag van mensen moet veranderen, stelt het MNP, 
maar weet niet hoe dit moet. Hier ligt de uitdaging maar feitelijk ook de noodzaak voor de 

3 

0024 

307 van 462



regering om met een duurzaam SEV III te komen, die echt zorg draagt voor handhaving 

van collectieve waarden nu en in de toekomst. 

3. Teloorgang regeringsbeleid SEV 
In de loop van de tijd zien we hoe het regeringsbeleid steeds slapper wordt. In het eerste 

SEV van 10 juli 1975 van de toenmalige minister van Economische Zaken, Ruud Lubbers, 
beschouwde de overheid elektriciteitsvoorziening nog als onderdeel van een 

maatschappelijk verantwoord algemeen energiepatroon, waarbij voldaan moest worden 
aan ecologische voorwaarden en een bijdrage geleverd moest worden aan de ontplooiing 

van individuen en bevolkingsgroepen. Wij vragen ons af, welke bezwaren de huidige 
regering heeft tegen deze destijds gevormde doelstellingen. 

Het SEV II van 1994 is al wat vager. Volgens het SEV II is de hoofddoelstelling van het 

elektriciteitsbeleid het zorgen voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening tegen zo laag 

mogelijke kosten en op maatschappelijk verantwoorde wijze. Het milieubeleid stelt 
voorwaarden aan de elektriciteitsproductie op het gebied van onder andere lozingen. De 

regering is uitgegaan van verschillende scenario's voor de vraag naar elektriciteit tot het 
jaar 2010. 

Het SEV III weerspiegelt volgens de regering de liberalisering van de stroommarkt van 

1998. Het SEV III 'stuurt alleen op hoofdlijnen, zodat anderen hun verantwoordelijkheid 
kunnen nemen' en houdt rekening met 'actuele initiatieven van elektriciteitsproducenten 

voor nieuwbouw van elektriciteitscentrales' (PKB deel 1, pagina 3 en 4). Er is dus geen 
visie meer op de vraag naar elektriciteit in de toekomst, geen visie op de vraag waarom 

deze vraag groeit en of daar maatregelen tegen genomen kunnen worden. 
Ook ontbreekt een antwoord op energiescenario's die onder meer door Natuur en Milieu, 

Milieudefensie, Greenpeace en de vakbeweging in het groene energiebeleidsplan 
Green4sure zijn aangedragen. Waarom zijn die scenario's voor de regering niet relevant? 

De regering wil vooral ruimte scheppen aan 'de markt' om geld te verdienen via de bouw 
van grootschalige centrales, want het is 'van vitaal belang dat de grootschalige 

elektriciteitsvoorziening gerealiseerd kan worden.' Hier maakt de regering stilzwijgende de 
keuze voor een grootschalige stroomvoorziening. Maar waarom maakt de regering die 

keuze? Is de huidige stroomvoorziening nog niet grootschalig genoeg? Zijn er niet genoeg 

aanwijzingen dat een duurzame energievoorziening juist bestaat uit een netwerk van 
kleinschalige elektriciteitsopwekkers? Wij pleiten ervoor dat die keuze wordt 

beargumenteerd in een herzien SEV. 
Volgt uit de keuze van de regering tevens dat als 'de markt' faalt en er stroomtekorten 

optreden, wij dat maar moeten accepteren omdat het nu eenmaal gaat om een 
geliberaliseerde markt? Wij vinden van niet. Net als de overheid zien we 'het vitale belang 

van een goede elektriciteitsvoorziening' (PKB, deel 1, pagina 4). Dit vitale belang maakt het 
volgens ons noodzakelijk om de voorziening niet over te laten aan de markt. 

4. Schrap grootschalige kolencentrales 
De ministers hebben voor fossiel gestookte centrales de gevolgen voor de natuurwaarden 
laten onderzoeken, zoals vastgelegd in het rapport 'Natura 2000'. Het gaat dan om de 

gevolgen van kolencentrales van 1.000 Megawatt voor de natuurlijke kenmerken van de 
gebieden waar de centrale komt te staan. De ministers concluderen dat 

'elektriciteitsopwekking met fossiele brandstoffen niet of nauwelijks mogelijk is zonder 
significante cumulatieve effecten op Natura 2000 te veroorzaken' (Passende beoordeling, 

p. 59). Wij concluderen hieruit dat de bouw van alle kolencentrales geschrapt moet 

worden. Bovendien gaat het SEV III niet in op de uitstoot van het broeikasgas C02 van 
kolencentrales. Juist deze uitstoot is een belangrijk argument tegen de bouw van 
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kolencentrales. In de benaderingswijze van de regering valt het broeikaseffect echter 

buiten de beschouwingen. Dat vinden we onterecht. 

5. Hoogspanningsleidingen 
Het SEV III geeft ook aan hoe de stroom getransporteerd moet worden. Bij de helft van de 

hoogspanningsleidingen zijn er voor vogels aanvaringsrisico's. Helaas trekt de regering 
daar geen conclusies uit. 

6. Schrap vestigingsplaatsen kerncentrales 
In het SEV III gaat het ook om het 'waarborgingsbeleid kernenergie' waarin de vijf locaties 
zijn opgenomen voor een mogelijke kerncentrale: Moerdijk, Westelijke 

Noordoostpolderdijk, Maasvlakte, Eems en Borssele. Dit waarborgingsbeleid moet naar 
onze mening geschrapt worden om onderstaande redenen. 

6.1 Kerncentrales en onopgelost probleem kernafval 
Het is merkwaardig dat de regering de vestigingsplaatsen voor kerncentrales wil 

handhaven, terwijl er geen oplossing is voor het kernafval. Hoe langer de kerncentrale 
Borssele in bedrijf blijft, hoe meer kernafval ontstaat dat zeker een kwart miljoen jaar 

gevaarlijk is en waar geen oplossing voor bestaat. Nieuwe kerncentrales maken het 
probleem alleen nog maar groter. Mag je wel plannen maken voor nieuwe kerncentrales, 

zolang je niet weet waar je met het kernafval naar toe moet? De regering gaat aan die 
essentiële c.q. ethische vraag voorbij, hoewel dezelfde regering het wel voortdurend heeft 

over verantwoordelijkheid, duurzaamheid en handhaving van normen en waarden. 

De regering wil opslag in zoutkoepels in het Noorden van het land, maar die zijn niet veilig. 
Talloze feiten, waarvan we er hier twee noemen, bewijzen de onveiligheid. 

a. Ten eerste wordt zout onder invloed van straling een gevaarlijke stof. 'Als we bestraald 
zout opwarmen doen zich explosieve reacties voor. Soms is bij onze experimenten 

waargenomen dat een vrij zwaar platina dekseltje weg werd geblazen.' Dat stelt profes
sor H.W. den Hartog van het Laboratorium voor Vaste Stof Fysica van de 

Rijksuniversiteit Groningen. Den Hartog studeert al bijna 20 jaar op de invloed van 
radioactieve straling op zout. 

b. Ten tweede is de ervaring met opslag in zoutkoepels ronduit slecht. In de Duitse 

deelstaat Neder-Saksen ligt de zoutkoepel Asse, waarin tot 1978 zo'n 124.000 vaten 
licht en middel radioactief afval zijn opgeslagen. Rond 1970 was het de bedoeling dat er 

ook hoogradioactief afval in zou komen. Dit Duitse plan was een belangrijke reden dat 
de Nederlandse overheid koos voor opslag in zoutkoepels. 

Het ging echter anders. Uit een rapport van professor Rolf Bertram van november 2006 
blijkt dat er vanaf 1988 dagelijks 11,5 kubieke meter water naar binnenstroomt, in 

totaal dus 52.000 kubieke meter. In februari 2008 werd bekend dat de veiligheid maar 
tot 2014 gegarandeerd kan worden. Het Duitse ministerie van Wetenschap en 

Technologie betaalt de stabilisering van de zoutkoepel, die 'enkele honderden miljoenen 
euro's' kost. 

In de Duitse zoutkoepel te Morsleben in het vroegere Oost-Duitsland gaat het niet 
beter. Er ligt licht- en middelradioactief afval. Ook daar komt water naar binnen. 

De Duitse overheid wil hoe dan ook voorkomen dat er meer water stroomt naar dit 
kernafval. Dat heeft het Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) in april 2008 meegedeeld. 

In 2003 is besloten om 790.000 m3 opslagruimte van de zoutkoepel op te vullen met 
een mengsel van zout, steenkoolfilteras, cement en water. Dit mengsel heet zoutbeton. 

Omdat uit modelberekeningen volgde dat er sneller dan eerst verwacht water zou 

doordringen tot het kernafval, zijn de werkzaamheden versneld en is in maart 2008 al 
540.000 m3 ruimte opgevuld. Het hele project kost twee miljard euro en moet door de 

belastingbetaler opgehoest worden. 
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De belangrijkste zoutkoepel in Duitsland is die te Gorleben. Vanaf 1977 wordt hier 

onderzoek verricht, waar de overheid 1,4 miljard euro voor heeft betaald. Men ontdekte 
daarbij dat de zoutkoepel in contact staat met grondwater. Daarmee voldoet de koepel 

niet aan een centrale eis voor geschiktheid. 

6.2 Ongedekte schade 
De aansprakelijkheid bij ongevallen met kerncentrales is beperkt, zodat schade van 

ongelukken wordt afgewenteld op de bevolking. In plaats van de vestigingsplaatsen te 
handhaven, zou de regering eerst een onbeperkte aansprakelijkheid moeten regelen. 

6.3 Kernenergie te duur in de vrije markt 
Nog los van de kosten die de overheid betaalt voor de opslag van kernafval, is kernenergie 
te duur in de door de regering gepropageerde vrije markt. 

Net als in Nederland is er in de Verenigde Staten een roep om nieuwe kerncentrales te 

bouwen. Het eerste serieuze plan kwam van MidAmerican Nuclear Energy Company in 
Idaho. Deze onderneming zocht een financier en vond die in de persoon van Warren 

Buffett, sinds kort de rijkste man ter wereld. En hij wil graag meer geld verdienen. Daarom 
heeft Buffett uit laten rekenen of kernenergie economisch gezien wel kan. En als rijkste 

man ter wereld kan hij het zich veroorloven om zeer dure adviseurs in te huren: hij heeft 
er 13 miljoen dollar voor uitgegeven. Het resultaat is niet bemoedigend voor de 

kernenergie. Buffett vindt kernenergie te duur en wil de bouw niet financieren. Daarop 
werd het bouwplan voor de kerncentrale in Idaho geschrapt. Dat moet de regering te 

denken geven. 

6. 4 Oefen rampenplannen 
Een kerncentrale moet volgens de regering ver van dicht bewoonde gebieden komen 

omdat daar minder moeilijk te evacueren mensen wonen. Wij stellen: maak eerst 
rampenplan voor bijvoorbeeld de Eemshaven, op basis van lozingen van radioactieve 

stoffen vergelijkbaar met de lozing van Tsjernobyl in 1986; oefen vervolgens die 
rampenplannen met alle betrokkenen (dus geen papieren oefening, maar daadwerkelijke 

evacuatie van het gebied rond te Eemshaven). Kijk of een evacuatie uitvoerbaar is in plaats 
van over te gaan tot het waarborgen van de vestigingsplaatsen. 

6. 5 Stop kerncentrales 
De PKB gaat uit van de aanvaardbaarheid van kernenergie. Nader toegespitst: de regering 

acht een bepaald type ongeval aanvaardbaar. Dit is een niet uit te sluiten ongeval, 
waarvan het risico van optreden wordt aanvaard. De vraag is dan welke risico's de regering 

aanvaardbaar vindt. En dan komen we op een merkwaardige kwestie. 
In de Tweede Kamer is veel discussie (geweest) over de randvoorwaarden voor nieuwe 

kerncentrales. Op 2 april jl. heeft minister Cramer in de Tweede Kamer gezegd: 'Het 
vastleggen van randvoorwaarden is nu niet nodig, omdat de vraag naar nieuwe 

kerncentrales niet aan de orde is.' En 'dat betekent dat wij er niet op vooruitlopen als er 
nadere eisen moeten worden gesteld voor de toekomst, maar dat overlaten aan het 

volgende kabinet.' 
In het SEV III blijkt dat er wel degelijk randvoorwaarden voor nieuwe kerncentrales 

bestaan. In de PlanMer Waarborgingsbeleid staat op pagina 6 van de Notitie Reikwijdte en 
detailniveau, dat in feite maar twee typen kerncentrales in aanmerking komen. Het gaat 

om de European Pressurized Reactor (EPR) en de AP-1000 van Westinghouse. Over beide 
reactoren stelt de regering dat die 'naar verwachting veiliger zijn' dan de kerncentrales die 

nu in bedrijf zijn. 

In het PlanMilieueffectrapport staat dat bij de EPR bij een ernstig ongeval binnen een straal 
van vijf kilometer evacuatie en dergelijke mogelijk moet blijven. Die evacuatie moet snel 

uitvoerbaar zijn. De regering vermeldt ook nog dat in SEV II de afstand van 20 kilometer 
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genoemd werd voor evacuatie. Maar omdat de EPR of de AP-1000 veiliger is dan 

kerncentrales als bijvoorbeeld die te Borssele, noemt de regering nu vijf kilometer. 
Hoe beoordeelt de regering de mogelijke vestigingsplaatsen? Dat leidt tot tegenstrijdige 

conclusies. Op grond van de 'Passende beoordeling Natura 2000', stelt de regering dat 
alleen op de Maasvlakte een kerncentrale aangelegd en gebouwd kan worden 'zonder 

risico's voor significante gevolgen' voor de omgeving. Bij de andere locaties (Eemshaven, 
Westelijke Noordoostpolderdijk, Borsele en Moerdijk) zijn er kleine kansen op ongelukken 

met grote gevolgen. Alles wijst erop dat de regering dit concludeert zonder dat rekening 
gehouden is met ongelukken waarbij radioactiviteit vrijkomt in de omgeving. Dus alleen 

maar bij normaal bedrijf zouden er in de visie van de regering bij de Maasvlakte geen 
risico's zijn. Maar de discussie over kernenergie gaat nu juist over de beoordeling van de 

gevolgen van grote ongelukken. Aan die discussie gaat de regering voorbij. Bij een 
calamiteit wordt ook een gebied rondom de Maasvlakte radioactief besmet. 

Als we met de regering rekening houden met de zone van vijf kilometer, dan valt de 

Moerdijk af omdat er teveel mensen wonen; de Westelijke Noordoostpolderdijk valt af 
omdat bij een ernstig ongeluk 'de strategische drinkwatervoorraad in het Usselmeer 

radioactief kan worden verontreinigd' (PKB, deel 1, pagina 24). 
Een volgende vraag is of die nieuwe kerncentrales daadwerkelijk veiliger zijn. Volgens het 

rapport 'Nuclear Reactor Hazards' van Greenpeace (april 2005) is dat niet zo. Meer 
specifiek over de EPR heeft het onderzoeksbureau Large and Associates in februari 2007 

een rapport uitgebracht. Daarin staat dat bij een ernstig ongeval een gebied van 5600 
vierkante kilometer geëvacueerd zou moeten worden. De ontwerper van de EPR, Areva, 

laat het bij een te evacueren gebied van 123 vierkante kilometer, omdat Areva ervan uit 
gaat dat allerlei - niet eerder toegepaste en daarom in de praktijk onbewezen - technische 

maatregelen, perfect zullen werken. Ook sluit Areva veel ernstige ongelukken die mogelijk 
zijn, van tevoren uit. In deze beperkte visie van Areva komen we uit op een gebied op een 

afstand van meer dan vijf kilometer van de centrale dat geëvacueerd moet worden. Large 
and Associates komen op een te evacueren gebied tot op tientallen kilometers van de 

kerncentrale. 
Recent is een ander veiligheidsprobleem opnieuw aan de orde gesteld. Nieuwe 

kerncentrales zoals de EPR gebruiken niet 3,5% verrijkt uranium zoals nu gebruikelijk maar 
4,9%. Daardoor kan er meer stroom gehaald worden uit het uranium. De 

versplijtingsgraad, een maat voor het deel van het uranium dat verspleten is, wordt 

uitgedrukt in Megawatt-dagen per ton (MWd/ton). Bij de EPR wordt deze maat 60.000 
MWd/ton, tegen 30.000 tot 40.000 bij de nu gangbare kerncentrales. De hogere 

versplijtingsgraad tast de omhulling van de brandstofelementen aan. De omhulling wordt 
bros en breekt bij kernongevallen sneller, zodat er eerder radioactieve stoffen vrijkomen. 

Dat blijkt uit onderzoek van het Argonne National Laboratory in de Verenigde Staten, dat 
gepubliceerd is in New Scientist van 11 april 2008. 

Bij normaal bedrijf van de kerncentrale neemt de productie van waterstof toe met een 
hogere versplijtingsgraad. Bij een versplijtingsgraad van 60.000 MWd/ton gaat het om 

40% meer waterstof dan bij de bestaande kerncentrales. Dit waterstof wordt opgenomen 
in de zirkoniumomhulling. Bij een kernongeval wordt de omhulling van de 

brandstofelementen daardoor sneller bros, zodat er eerder radioactieve stoffen vrijkomen. 
De onderzoekers concluderen dat deze hoge versplijtingsgraad strijdig is met de 

Amerikaanse veiligheidseisen. 
In het verleden waren er stevige discussies over de kansen op ongelukken en de gevolgen 

daarvan. Het lijkt erop of de regering nu zonder verdere discussie en expliciete 
argumentatie een stelling betrekt. En 

dat terwijl de regering aan de andere kant zegt geen stelling in te nemen omdat er geen 

randvoorwaarden zijn. Ook dit pleit ervoor dat het SEV III over moet. 
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7 Schrap locaties Eemshaven en Delfzijl 
Het valt op dat de regering Delfzijl toevoegt als mogelijke locatie voor een kolencentrale. 
De vraag is dan of er cumulatieve gevolgen zijn voor de Waddenzee als er zowel in Delfzijl 

als de Eemshaven centrales bij komen. De regering stelt dat een centrale van 1.600 
Megawatt per jaar zo'n 2 miljard kubieke meter koelwater nodig heeft. Stel dat in Delfzijl 

en de Eemshaven een opeenhoping van centrales zou komen, dan roept dit de vraag op 
naar de gevolgen voor de temperatuur van de omgeving in de Waddenzee. Voordat Delfzijl 

op de lijst zou kunnen komen, zou dit eerst onderzocht moeten worden. Daarom pleiten 
we ervoor om Delfzijl van de lijst te verwijderen. 

Wij verzoeken u het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening PKB deel 1 (d.d. 1 

februari 2008) op bovenstaande bezwaren aan te passen. 

Hoogachtend, 

namens de Provinciale Milieufederaties, 

 directeur Zeeuwse Milieufederatie 

Postbus 334 
4460 AS Goes 
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Noord -West 380 kV: hoogspanningsverbinding Eemshaven - Diemen 

Bij de privatisering van de energievoorziening in Nederland is de elektriciteitsvoorziening gesplitst in: 

- de energieleveranciers (NUON, RWE, Essent, enz.): private ondernemingen; 

- het transportnetwerk: TenneT, een lOO"A. overheids-B.V. 

Op grond van de energiewet is TenneT verplicht de energie die de particuliere ondernemers leveren, 

te vervoeren. Nu er veel meer opwekkingscapaciteit wordt gebouwd, ontstaat er een 

transportprobleem. 

TenneT is van plan een nieuwe hoogspanningsverbinding (Noord -West 380 kV) te bouwen en heeft 

daarover contact met ons opgenomen. In een gesprek op 12 augustus heeft TenneT de plannen 

toegelicht. 

Jeooe!j 
De vraag naar elektticiteit in Nederland neemt de komende jaren toe. Door de liberalise1ing 

van de energiemarkt vindt het energietranspo1t bovendien plaats over langere afstanden, 
waardoor de vraag naar tt·anspo1t is toegenomen. Het huidige net in het Noorden van 

Nederland zit aan haar maximum transportcapaciteit. Daarnaast zijn er inmiddels ook 
aanvragen voor de bouw van extt·a centrales (Eemshaven) en wordt in de regio steeds meer 

duurzame energie geproduceerd. Zonder nieuwe verbinding is er geen transportcapaciteit 

beschikbaar om in de toekomst de stroom van deze nieuwe centrales af te voeren. Ook 
daarom is een uitbreiding van het hoogspanningsnet nodig. 

Nieuwe 380 kV-verbinding 

Eemshaven - Ens/Lelystad 

Verwachting: 

"'"• voldoende capaciteit om huidige aanvragen 
,.,. ..... _,.,. aan te sluiten 

• Doorlooptijd: 8-10 jaar 
• Kosten 600 miljoen 

De nieuwe verbinding vanaf de Eemshaven via Ens naar Diemen is naar verwachting in 2016 gereed. 

Het gaat om een bovengronds hoogspanningsnet. De provincies bereiden samen met Tenneî en het 

Rijk de nieuwe lijn planologisch voor. T enne T streeft er daarbij naar om met de nieuwe verbinding z o  

veel mogelijk aan te sluiten bij bestaande verbindingen of bij bestaande infrastructuur. 
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Tracé 

- Eemshaven - Groningen: 

De nieuwe 380 kV verbinding volgt het tracé van de bestaande 220 kV-verbi nding: van de 

Eemscentrale naar Loppersum, evenwijdig aan de spoorlijn naar Bedum en rechtdoor over het 

Reitdiep (EHS), dan naar het zuiden, ten oosten van Aduard (nationaal landschap Middag 

Humster1and) naar Hoogkerk/Vierver1aten. Het bestaande 220 kV-net blijft bestaan en is vol bezet. 

Toevoegen van extra kabels op de bestaande palen is niet mogelijk, volgens TemeT. Het plan is om 

een nieuwe verbinding evenwijdig aan de bestaande verbinding aan te leggen. 

Vanaf Hoogkerk naar Friesland zijn er twee mogelijkheden: 

- Via Leeuwa rden: De nieuwe verbinding volgt de bestaande 220 kV verbinding tussen Grootegast en 

Opende door, na ar de centra! e bij Burgum (door nationaal 1 andschap de Noordelijke Wouden), 

vervolgens via Leeuwarden naar Oudehaske. Daarbij kan wa arsclijnlijk gebruik gemaakt worden van 

de bestaande pal en van de huidige 220 kV verbi ncing. 

- Altemati ef: een nieuwe verbinding langs de A7, via Drachten naar Oudehaske. 

Technisch 

Beide vertegenwoordigers van TenneTwaren planologen, konden mij over de techniek weinig 

vertellen. Wel werd duidelijk dat de palen voor 380 kV iets hoger moeten zijn dan voor 220 kV (in 

verband met elektromagnetisch veld) en de isolatoren wat groter. Voor de nieuwe verbinding heeft 

TenneT een nieuwe mastvorm geïntroduceerd, genaamd Wintrack. De strak vormgegeven nielNie 

mast brengt de elektromagnetische vel den rondom een hoogspannings�verbi nding sterk terug. Er 

kunnen overwegingen zijn waardoor voor een (deel van) verbinding een ander masttype gesclikter 

is. 

Plaming 

- publicatie startnotitie MER: binnenkort; 

- vaststellen richtlijnen MER: eind 2009; 

- ontwerp rijksinpassingsplan (RIP) /MER ter inzage: najaar 2011; 

- vaststellen rijksinpassingsplan: midden 2012; 

- ver�nningverlening (inclusief beroepsprocedures): 2012- middel 2013; 

- uitvoering: 2013 - 2016. 
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Bedum, 23 september 2009. 
ON1VANGEN 

2 6 SEP 2009 
Aan Inspraakpunt NW 380 KV 

Bureau Energieprojecten 
Postbus 304 / 2270 AH Voorburg 

In afschrift naar College van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraad van de 
gemeente Bedum. 
Provinciale Staten van Groningen. 
G.S. van de Provincie Groningen 
Statenfracties van de Provincie Groningen 
Milieufederatie Groningen 
Stichting het Groninger Landschap 
Fracties Tweede Kamer 

Van Bestuur buurtvereniging Westerdijkshom. 
Namens deze: 

 
 

Betreft: Inspraak Startnotitie milieueffectrapportage Noord-West 380kV-verbinding 

Bijlage: kaart 

1. Vooraf 

Eigenlijk zouden wij deze brief waarin wij onze zienswijze ten aanzien van de Startnotitie 
voor de milieurapportage van de Noordwest 380 kV verbinding tussen de Eemshaven en 
Diemen geven, willen beginnen met een prealabele vraag: is deze nieuwe 380 kV verbinding 
tussen de Eemshaven en Diemen wenselijk en noodzakelijk? Deze vraag die door de politiek 
nog niet volledig en zorgvuldig beantwoord is, zou voorafgaand aan de Startnotitie een 
bevredigend antwoord moeten krijgen. 

Wij maken gebruik van de ons geboden mogelijkheid in te spreken op de Startnotitie van 
augustus 2009. Onze brief zal in de eerste plaats gaan over de effecten die een nieuwe 380 kV 
verbinding heeft op onze eigen leefomgeving en onze brief laat ook zien dat wij verder willen 
kijken dan onze eigen achtertuin. Sterker, dat wij op een positieve manier met u willen 
meedenken over de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding voor het geval het 
noodzakelijk is dat een dergelijke verbinding er moet komen. 

2. Westerdijkshorn en de situatie aan het begin van de jaren zeventig 

Wij spreken namens de buurtbewoners van Westerdijkshom. Westerdijkshom is een 
buurtschap in de hoek van de ongeveer duizend jaar oude Wolddijk (zie bijlage). Er is een 
eeuwenoude begraafplaats en er zijn belangrijke historische gebouwen waaronder een 
opvallende en unieke monumentale negentiende-eeuwse toren. In het programma van 2006-
2010 van een van de lokale partijen wordt Westerdijkshom een pareltje in het buitengebied 
genoemd dat - zo wordt gesteld - niet opgeofferd mag worden aan mogelijke 
uitbreidingsplannen (of verbindingswegen). Westerdijkshom is een oase in een open 
landschap. Steeds meer mensen kunnen van dat open Groninger cultuurlandschap genieten nu 
er kort geleden een ruilverkavelingspad door de Winsumer Meeden is aangelegd. Hier wordt 
veel gebruik van gemaakt door de bewoners uit de streek en door toeristen van elders. 
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W esterdijkshom, een buurtschap die bestaat uit 22 huishoudens, is een hechte gemeenschap 
waarvan de bewoners grote binding hebben met het gebied waarin ze wonen. 

In dit unieke gebied kwam begin jaren zeventig een 220 kV hoogspanningsverbinding. De 
aanleg van de hoogspanningsleiding werd destijds en ook nu nog door velen betreurd. Er was 
in 1972 een voorlichtingsavond in het Trefcentrum van Bedum die door een van de 
ondertekenaars van deze brief werd bezocht. Daar hebben veel mensen hun ongenoegen 
kenbaar gemaakt. 
De jaren zestig waren net achter de rug. In de hoofden van veel mensen groeiden de bomen 
hoger dan hoog. De bestuurders van land en provincie waren buitengewoon optimistisch over 
de economische groei en zij voorzagen op termijn een economische ontwikkeling waarbij een 
tweede hoogspanningsleiding (noordelijk van Westerdijkshom) nodig zou zijn. 
Westerdijkshomers hebben indertijd die plannen gelezen, de tekeningen gezien en hun 
bezwaren daartegen kenbaar gemaakt. Tegen de net aangelegde hoogspanningsverbinding 
kon helaas niets meer ondernomen worden. Daarmee begon het lange wachten op een 
gelegenheid dat deze hoogspanningsverbinding afgebroken kon worden ... 

3. Gezondheidsrisico's - de leefomgeving - het welbevinden 

In 1972 werd nog niet gesproken over de gezondheidsrisico's die hoogspanningsverbindingen 
mogelijk opleveren. Wel over de horizonvervuiling die de nieuwe verbinding met zich 
meebracht. Zo voelde de stichting Het Groninger Landschap, eigenaresse van de destijds 
bouwvallige toren van Westerdijkshom, niet meer voor restauratie van de toren. Het 
negentiende-eeuwse torentje had - zo zeiden de woordvoerders van Het Groninger Landschap 
toen - zijn waarde verloren nu er hoogspanningskabels dwars door Westerdijkshom waren 
aangelegd. Het is wrang om nu (na lezing van de startnotitie - pagina 50) te moeten 
constateren dat de monumentale toren van Westerdijkshom volgens de huidige criteria betere 
bescherming had gekregen. Het is aan het daadkrachtig beleid van de Gemeente Bedum te 
danken dat de Westerdijkshomer toren, dit landschapsbepalend monument, desondanks 
bewaard is gebleven. Intussen maakt zo'n uitspraak van bestuursleden van de Stichting het 
Groninger Landschap - menen wij - heel goed duidelijk hoe toen aangekeken werd en wordt 
tegen hoogspanningsmasten in het open Groninger landschap. 

Het standpunt met betrekking tot de beeldvervuiling die zo'n hoogspanningsverbinding met 
zich meebrengt is niet veranderd. Er is geen twijfel over mogelijk: de waarde van het 
landschap devalueert als in een gebied beeldbepalende elektriciteitsmasten worden gebouwd. 
Vrijwel iedereen ervaart de bestaande 220 kV verbinding als een verstoring van het 
landschap. 

Wij waarderen het dat de inzichten en het daarop gebaseerde beleid worden aangepast aan een 
veranderde realiteit, maar het zou beter zijn als in dit opzicht de daad bij het woord gevoegd 
zou worden door op basis van huidige inzichten de verouderderde 220 kV verbinding door 
Westerdijkshom, na veertig jaar te laten verdwijnen. 

De met oude technische middelen gebouwde hoogspanningslijn zou in deze tijd ondenkbaar 
zijn. Immers conform de richtlijn van Van Geel (2005) die in de Startnotitie als uitgangspunt 
wordt gehanteerd, dient men nu modernere technische mogelijkheden te benutten (bijv.de 
vier-circuits-Bipole-mast) waarbij door beperkter ruimtebeslag en kleinere 
electromagnetische velden de schade voor de omgeving gereduceerd kan worden. 

In Westerdijkshom is in toenemende mate onrust is ontstaan als het gaat om het 
gezondheidsrisico dat de bestaande 220 kV verbinding mogelijk met zich meebrengt. Al blijkt 
het moeilijk een direct causaal verband aan te tonen, zeker is dat veel mensen hier in een 
permanent stralende buurt wonen waar zij al jaren, dag en nacht, blootgesteld worden aan een 
hoeveelheid elektromagnetische straling die volgens de adviezen van Van Geel 
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onaanvaardbaar hoog is (VROM advies, oktober 2005). Wij kunnen het niet nalaten u te 
melden dat in een kleine gemeenschap als Westerdijkshom de afgelopen tien jaar zes gevallen 
van kanker zijn gepasseerd. (Drie met dodelijk resultaat. 1 x leukemie; 1 x maagkanker; 2 x 

borstkanker; 1 x botkanker; 1 x botkanker en prostaatkanker). Onderzoek heeft wel 
aangetoond dat behalve genetische factoren o.a. omgevingsfactoren een rol spelen bij 
ontsporing van de celdeling. Met zo'n 220 kV verbinding voor de deur hoopt iedereen dat dit 
grote aantal ziektegevallen toeval is, maar zeker is niemand daarover. De berichten over de 
aanleg van een nieuwe 380 kV verbinding hebben in deze omgeving veel onrust veroorzaakt. 
Mensen hebben het gevoel dat ze in hun welzijn worden getroffen, ze voelen zich bedreigd en 
realiseren zich heel goed dat een dubbele hoogspanningsverbinding hun toekomst wel eens 
helemaal op de kop kan zetten. Van verschillende kanten hebben wij geluiden van bewoners 
binnen onze gemeenschap gehoord die overwegen te verhuizen. Over dit soort uitlatingen 
mag niet lichtvaardig geoordeeld worden. Het zijn uitingen van mensen die bang zijn. 

Op pagina 21 lezen wij: In 2005 heeft de staatssecretaris van VROM een advies over 
hoogspanningslijnen en het magneetveld uitgebracht aan gemeenten en beheerders van het 
hoogspanningsnet. Het advies luidt: vermijd bij vaststelling van streek- en 
bestemmingsplannen en van de tracés van bovengrondse hoogspanningslijnen, dat wel bij 
wijzigingen in bestaande plannen of van bestaande hoogspanningslijnen, zoveel als 
redelijkerwijs mogelijk is, dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen (0-15 jaar) 
langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen waarbinnen het 
jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla (de magneetveldzone). Het gaat 
hierbij om woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen. 
Verderop staat: Het advies zal voor het project Noord-West 380 kV ook worden gehanteerd 
voor die onderdelen waar wordt gecombineerd met bestaande hoogspanningsverbindingen. 
Op pag. 23 wordt dit nogmaals onderstreept. Bij de vaststelling van het nieuwe tracé wordt 
steeds het vigerende voorzorgbeleid voor gezondheidsaspecten van electromagnetische 
velden in acht genomen 
Het hanteren van dit criterium is in Bedum ten noorden van de spoorlijn, waar 
Westerdijkshom en ook andere hierop aansluitende bewoning ligt, aan de orde. Er zijn in dit 
gebied veel woningen met jonge kinderen en de aanwezige 220 kV verbinding wordt door de 
bewoners als uitermate belastend en storend ervaren en ook onaanvaardbaar geacht. 
Nogmaals, wij zouden de bestaande 220 kV verbinding die nu ons buurtschap doorsnijdt 
graag zien verdwijnen. Wij hebben besloten dat wij ons -nu er plannen zijn voor de aanleg 
van een nieuwe 380 kV verbinding in onze leefomgeving-tegen de aanleg daarvan zullen 
verzetten, tenzij de aanleg op een verantwoorde manier plaats vindt waarbij rekening wordt 
gehouden met de gezondheid en het welzijn, het landschap en de cultuurhistorie, ofwel de 
directe belangen van de bewoners die in de directe buurt van zo'n nieuw aan te leggen 
elektriciteitsverbinding wonen. 

4. Provinciale en gemeentelijke belangen 

Het gebied met een afstand van 20 kilometer tot de stad Groningen is het dichtstbevolkte 
gedeelte van de provincie. Hier is geen plaats meer voor een hoogspanningsleiding, laat staan 
een bovengrondse hoogspanningsleiding. De landelijke en provinciale overheid spreken zich 
de laatste tijd duidelijk uit tegen verrommeling van het landschap. Binnen dergelijk beleid 
passen geen nieuwe beeldverstorende elektriciteitsverbindingen. 

De provincie Groningen profileert zich met name de laatste jaren als toeristengebied. De 
elektriciteitsmasten verstoren in Groningen het voor Nederlandse begrippen kenmerkende 
unieke open landschap en maken het gebied onaantrekkelijk. Toeristen recreëren bij voorkeur 
niet in een gebied dat industrieel aandoet. De geplande 380 kV verbinding gaat behalve ten 
koste van het bijzondere open landschap ook ten koste van de werkgelegenheid die het 
toerisme in de regio met zich mee brengt. Bovendien, in Nederland is het open landschap 
schaars geworden. Daar moeten we zuinig op zijn. 
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Als wij zeggen dat Groningen een grote bijdrage levert aan de welvaart van de Randstad dan 
is dat een understatement. Een landschapsverstorende elektriciteitsverbinding ten behoeve 
van de handel en de elektriciteitsbehoefte in de Randstad is primair geen Gronings belang. 
Niet alleen onze provincie, ook Westerdijkshorn levert een onevenredig groot aandeel aan het 
algemeen belang. Een volgens de huidige inzichten onaanvaardbare hoogspanningsverbinding 
loopt dwars door het buurtschap. Bovendien is enkele jaren geleden in onze buurtschap een 
storende gaslocatie gekomen en ten slotte komen hier regelmatig chloortransporten per trein 
langs. 

In het gebied ten noorden van de spoorlijn langs Bedum zijn veel huizen. De aanleg van een 
bovengrondse hoogspanningsverbinding ten noorden van het dorp Bedum zal niet mogelijk 
zijn zonder dat een aantal woningen afgebroken of verplaatst worden. Volgens de 
aanwijzingen van Van Geel mogen immers geen nieuwe hoogspanningsverbindingen 
gebouwd worden in de buurt van bestaande woningen, tenminste zolang het geen incidentele 
woningen betreft. Hoewel de huizen in Westerdijkshom over het algemeen vrij staan, kan 
men de woningen hier niet als incidenteel kwalificeren. 

In de Startnotitie is de zoekruimte (zg. 'corridor') ten noorden van Bedum verbreed. Als dat 
betekent dat het gebied binnen deze corridor ingesloten raakt tussen twee 
hoogspanningsverbindingen, zal dit een rampzalige invloed hebben op het betreffende 
woongebied. 

5. De plaats waar de 380 kV verbinding geprojecteerd is 

Ten noorden van Bedum en bij Westerdijkshorn wordt het landschap al verstoord door de 
forse 220 kV verbinding. Het is ons inziens onaanvaardbaar dat een tweede verbinding binnen 
een zone van enkele kilometers van de bestaande verbinding wordt aangelegd. Daar wordt 
wel over gedacht. In de startnotitie lezen wij: Ter hoogte van Bedum is de corridor verbreed, 
omdat de bestaande verbinding hier aan de noordzijde van Bedum een bedrijventerrein (lees: 
Friesland Foods) doorsnijdt. Omdat de nieuwe hoogspanningsverbinding hier wellicht niet 
strak gebundeld kan worden, is hier de corridor aan de noordzijde verbreed. Verder geeft u 
aan dat 'combineren' (zie pag. 20 Startnotitie) op de plek van de huidige 220 kV verbinding 
niet mogelijk is. Dit doet bij ons het vermoeden rijzen dat u uitgaande van de uitgangspunten 
zoals aangedragen in de Startnotitie ervan uitgaat dat een zo genoemde bundeling met een 
nieuwe 380 kV verbinding tussen Westerdijkshorn en Onderwierum gedacht is. Mag hier dan 
aangenomen worden dat een tweede hoogspanningsverbinding het gebied tussen 
Onderwierum en Westerdijkshorn zal doorsnijden en dat overwogen wordt dat 
Westerdijkshorn in de middenberm van twee hoogspanningsverbindingen komt te liggen? 

Op pag. 20 legt u het begrip bundelen en combineren uit. Tevens geeft u aan dat op dit 
moment de mogelijkheid van combineren van een bestaande verbinding van 220 kV met een 
nieuwe van 380 kV in onderzoek is. Daar is dus ruimte voor. Wij constateren dat u hiermee te 
kennen geeft dat u gewijzigde inzichten afwacht. Deze houding waarderen wij, maar wij 
vinden deze zelfde houding elders niet terug, met name als het gaat om het ondergronds 
leggen van de 380 kV verbinding. Wij zijn van mening dat het ondergronds aanleggen van 
gecombineerde hoogspanningsleiding een uitermate belangrijk alternatief vormt dat niet op 
basis (van overigens niet inzichtelijk gemaakte) kosten op voorhand uitgesloten mag worden 
in de MER-procedure. 

6. De startnotitie en het SEV ID 

In de startnotitie lezen we op pagina 30 dat Tevens wordt gescoord op de criteria uit het 
SEVllI, met name als het gaat om het zoveel mogelijk combineren of bundelen met bestaande 
(hoogspannings)verbindingen. 
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Voorop gesteld moet worden dat bundelen als zodanig een discutabel concept is in het 
beleidsbesluit SEV III. Dit is zeker het geval als het gaat om bundelen met een bestaande 
verbindingslijn welke qua locatie op grond van diverse criteria (gezondheid, welzijn, 
cultuurhistorie en landschapsbeleving) als ongewenst en achterhaald mag worden beschouwd. 
Verder wordt in de Startnotitie het begrip bundelen wel zeer ruim geïnterpreteerd: de corridor 
met daarin zoekruimte tussen de bestaande en de nieuw aan te leggen verbinding is opgerekt 
tot ruim 2 kilometer! Het begrip bundelen zoals gehanteerd in de Startnotitie is daarmee ook 
opgerekt, ongeloofwaardig opgerekt. Of anders gesteld, in dit geval is wellicht theoretisch 
maar zeker in praktische zin geen sprake meer van bundelen! 

Het SEVIII heeft een beperkte looptijd heeft (tot 2020). Dit is ongeveer de periode waarin de 
aanleg van de Noord-West 380 kV verbinding gerealiseerd moet zijn. 
Het SEVIII wordt gebruikt voor het vastleggen en verlengen voor een lange periode van een 
op basis van diverse criteria achterhaalde, veertig jaar oude hoogspanningsverbinding. Wij 
hebben deze criteria eerder in deze brief genoemd. Wij willen voorkomen dat een situatie 
waarin het open landschap met rijke cultuurhistorie op onaanvaardbare wijze wordt verstoord 
en waarin eveneens onaanvaardbare gezondheidsrisico's voor aanwonenden zijn, blijft 
bestaan. De verouderde 220 kV verbinding wordt bovendien opgeplust op basis van een 
onjuist gedefinieerd uitgangspunten, dat wil zeggen gebundeld tot een als toekomstvast 
gekwalificeerde verbinding voor lange termijn. Een achterhaald en met de huidige inzichten 
als zeer ongewenst ervaren beleid van eindjaren 60 begin jaren 70 van de vorige eeuw wordt 
zo geprolongeerd en is in zekere zin het fundament voor twee zware 
hoogspanningsverbindingen door en in de directe nabijheid van een woongebied. 

Vanuit dit perspectief bezien moet aan het huidige SEV III met betrekking tot de 
uitgangspunten van de Startnotitie, maar ook als het gaat om de afwegingen in de MER
effectenstudie de nodige relativiteit worden toegekend. Gezien de aard en de omvang van de 
aan te leggen (al dan niet gebundelde of gecombineerde) hoogspanningsverbinding is er geen 
basis de tijdelijke uitgangspunten in het SEV III als harde beleidsgegeven aan te voeren voor 
een lange termijnbesluit. 

Wij vragen ons af of het SEV III gebruikt wordt om het mogelijk te maken de aanleg van de 
nieuwe hoogspanningsverbinding zo gemakkelijk en zo goedkoop mogelijk te maken. 
Alternatieven die op korte termijn meer kosten lijken beleidsmatig te zijn weggeschreven. 
Ook al zou met de aanleg van een hoogspanningsverbinding een landsbelang gediend zijn 
waaraan dwingende reden van openbaar belang is toegekend, dan moet dat nog steeds 
betekenen dat buiten het algemeen vastgelegde beleid en buiten de criteria in de MER
procedure omschreven alternatieven zorgvuldig onderzocht worden. Bij nieuwe inzichten 
moet er bovendien ruimte zijn de plannen aan te passen. Alternatieven mogen ook niet bij 
voorbaat op grond van (niet inzichtelijk gemaakte) kosten worden uitgesloten. Gezien de aard 
en de omvang van het project moet maatwerk en bijstelling waar dat in de praktijk wenselijk 
en realiseerbaar is mogelijk blijven! 

Ten slotte. Op pagina 28 bespreekt u de te onderzoeken alternatieven. U stelt daarbij dat voor 
het verbindingstraject Eemshaven - Vierverlaten de bestaande verbinding wordt gevolgd, 
omdat hier de ruimtelijke mogelijkheden voor zijn. Dat is een opmerkelijke stelling. 
Kennelijk vindt u het niet nodig alternatieven te onderzoeken. U gaat daarmee in de eerste 
plaats voorbij aan de primaire doelstelling van de MER, te weten het onderzoeken van 
alternatieven en die met elkaar vergelijken. Uw stellingname is ook in strijd met uw eigen 
uitgangspunten, waarin u aangeeft dat bij Westerdijkshorn de ruimtelijke mogelijkheden 
problematisch, respectievelijk beperkt zijn. 
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7. Een alternatief. Aanleg van een ondergrondse leiding. Een ander tracé 

In de Randstad wordt een gedeelte van een hoogspanningsleiding op drie meter diepte 
ondergronds aangelegd. Voorlopig blijft het bij twintig kilometer, maar afhankelijk van de 
onderzoeksresultaten zullen Tennet en de Technische Universiteit Delft binnenkort (na 6 
jaar) besluiten om meer kabels ondergronds aan te leggen. 
Als we dan in de startnotitie op pagina 6 lezen: Ook moeten alternatieven worden ontwikkeld 
waaronder het zogenoemde meest milieuvriendelijk alternatief (NIMA). De 
alternatievenontwikkeling is een iteratief proces omdat er door toedoen van bijvoorbeeld 
milieu-informatie, maar ook techniek, alternatieven kunnen wijzigen, dan is het vanuit 
zorgvuldigheid noodzakelijk dat in de Startnotitie en de verdere MER-procedure onderzoek 
naar ondergrondse ( deel)trajecten als mogelijke alternatieven worden meegenomen. 
Immers, uitgaande van bestaande mogelijkheden, aangevuld met de bevindingen van het 
onderzoek in de Randstad rond 2016 of wellicht eerder, kan een en ander - gezien het grote 
maatschappelijke belang en de grote maatschappelijke weerstand tegen bovengrondse 
hoogspanningsverbindingen - niet genegeerd worden in deze MER-procedure. U sluit het 
ondergrondse alternatief echter ten onrechte uit op pag. 23: De nieuwe verbinding zal 
bovengronds worden aangelegd In de MER zal geen ondergronds alternatief worden 
onderzocht. 

Nogmaals, wij menen dat het geheel of gedeeltelijk aanleggen van ondergrondse 
verbindingen onderzocht moet worden, zodat dit als mogelijk alternatief eventueel kan 
worden ingepast in het uitvoeringstraject. 
De resultaten van het hierboven genoemde onderzoekstraject sluiten gelet op de fasering aan 
bij de gewenste uitvoeringsfase van de Noord-Westverbinding. Gezien de aard en de 
reikwijdte van de Noord-Westverbinding mogen deze resultaten dan ook niet buiten 
beschouwing worden gelaten. Deze investering heeft zoals gezegd grote impact op landschap, 
lokale economie (toerisme) en welzijn (gezondheid(sbeleving)) van om- en onderwonenden 
en ze geldt voor lange termijn. De huidige 220 kV verbinding doorsnijdt al bijna veertig jaar 
Westerdijkshorn. Het verlengen van de procedure met een paar jaar in afwachting van 
uitkomsten van het onderzoekstraject kan wellicht zoveel opleveren dat dit niet in verhouding 
staat tot de nadelen die opnieuw (na 220 kV verbinding nu ook 380 kV verbinding) en 
wellicht cumulatief aan een bovengrondse variant voor lange termijn verbonden zijn. 

Het SEV ID, het fundament van de uitgangspunten voor de MER, sluit vooralsnog andere dan 
bovengrondse trajecten niet uit: Aanleg van een hoogspanningsverbinding op een niet in SEV 
IH opgenomen traject is mogelijk, maar alleen in uitzonderlijke gevallen en met toepassing 
van de rijkscoördinatieregeling (Startnotitie, pag. 17). 
In de Startnotitie wordt ook gesteld: Nieuwe hoogspanningsverbindingen van 220kV en meer 
worden in beginsel bovengronds aangelegd. Op basis van een integrale afweging op 
projectniveau kan - voor zover dit uit oogpunt van leveringszekerheid verantwoord is - in 
bijzondere gevallen, met name voor kortere trajecten, ondergrondse aanleg worden 
overwogen. (SEVIB en Startnotitie, pag. 19). 
Wij verzoeken u in het geval van Westerdijkshom in de MER-procedure temninste een 
ondergronds deeltraject als alternatief te onderzoeken waarbij bestaande 220 kV en de 
geplande 380 kV verbinding op enigerlei wijze worden geïntegreerd. De combinatie van de 
220 kV en de 380 kV verbinding ondergronds langs Bedum kan dan een pilot worden. Onze 
voorkeur gaat vanzelfsprekend uit naar een geheel ondergronds aangelegde Noord 
Westverbinding. 

Wij vinden dat ondergrondse trajecten van 20 kilometer of korter in ieder geval in de te 
onderzoeken MER-alternatieven moeten worden onderzocht en overwogen, temeer waar dit 
voor specifieke (deel) trajecten - waaronder het gedeelte ten noorden van Bedum - een 
oplossing kan bieden. 
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Het zij nogmaals vermeld dat ook ondergrondse alternatieven van grotere lengte in de MER

procedure moeten worden onderzocht. 

Het aanleggen van een ondergrondse hoogspanningsleiding brengt hoge kosten met zich mee. 
Wij vinden echter dat in dit verband niet alleen naar de korte termijnkosten moet worden 
gekeken. Bovengrondse leidingen maken dat er - zeker op dichtbevolkte trajecten - veel 
planschade moet worden gecompenseerd, nog afgezien van het feit dat een bovengrondse 
verbinding indirect schade oplevert die niet altijd te kwantificeren is. 

De bestaande 380 kV en 220 kV verbindingen zijn bovengronds uitgevoerd. Een van de 
belangrijkste reden hiervoor is dat bovengrondse verbindingen aanmerkelijk minder 
kwetsbaar zouden zijn voor storingen dan ondergrondse verbindingen. Deze stellingname 
wordt in de Startnotitie niet onderbouwd. Ondergrondse leidingen leveren beperkte 
leveringsrisico's op. Net zoals bij gasleidingen kunnen verstoringen door 
graafwerkzaamheden worden beperkt door regelmatige helicopterbewaking. Aanleg van 
bovengrondse verbindingen heeft daarentegen veel reëlere leveringsrisico's. Voorspeld wordt 
dat het in de toekomst vaker en heviger zal stormen. Het klimaat verandert. Gecombineerd 
met ijzel is storm een in het verleden al ervaren leveringsrisico. Bovengrondse leidingen zijn 
bovendien kwetsbaarder voor terroristische aanslagen en 'helicopteraanvaringen'. 
Bij de aanleg van ondergrondse leidingen kunnen dikkere leidingen worden gebruikt 
waardoor minder transportverlies ontstaat. De ondergrondse leidingen geven langere tijd 
(enkele procenten) meer stroom door dan bovengrondse leidingen. Deze continue besparing 
op de exploitatie moet meegeteld worden in de kostenbalans. Ook zal onderzocht moeten 
worden welke diameter het optimum oplevert tussen investeringskosten en transportverliezen. 
Aangetekend kan worden dat het toepassen van dikkere leidingen minder kostbaar is dan 
veelal aangenomen, doordat de hiervoor benodigde materialen de laatste jaren aanzienlijk 
goedkoper zijn geworden. Vanwege de noodzakelijke koeling zal een ondergrondse leiding in 
het grondwater moeten worden aangelegd. In het noordelijk traject ligt het grondwater op 
ongeveer 1 meter. Een aanlegdiepte van 2 tot 2,5 meter is in dit geval voldoende. Nederland 
heeft in tegenstelling tot veel andere landen geen rotsachtige bodem, zodat de aanleg hier veel 
minder problematisch is. Een stabiele zeekleibodem zoals in Groningen is daarbij zelfs een 
gunstige omstandigheid voor aanleg van ondergrondse electriciteitsverbindingen. 

Wij menen dat onderzocht moet worden of er betere alternatieven zijn voor het traject 
waarlangs de hoogspanningsverbinding aangelegd kan worden. In woorden van de startnotitie 
(pag. 57) Dit houdt onder meer in dat alle ruimtelijke belangen die op het project van 
toepassing zijn moeten worden afgewogen. Aan geen van deze belangen, ook niet aan het 
energiebelang, komt op voorhand een bijzonder gewicht. 

De dwingende reden van groot openbaar belang die reeds is toegekend aan de realisatie van 
de totale verbinding tussen Eemshaven en Diemen, mag een eerlijke, transparante 
besluitvorming nooit onmogelijk maken. Wij verzoeken dan ook met klem dat alle belangen 
op eerlijke wijze worden gewogen. Ook het open Groninger landschap is in het dicht bevolkte 
Nederland van groot openbaar belang. Wij, de bewoners van dit landschap, zijn niet in staat 
een juridische status te verbinden aan onze kwalificatie. U wel, maar deze dwingende reden 
van openbaar belang mag niet misbruikt worden om mondige burgers de mond te snoeren! 

Ten slotte willen we nog een alternatief noem.en voor het tracé Eemshaven - Vierverlaten. 
Onderzocht zou moeten worden of het eerste gedeelte van de verbinding bij voorkeur 
ondergronds langs de Eemshavenweg aangelegd kan worden, waarna het ter hoogte van 
Bedum ondergronds naar Vierverlaten wordt geleid. 
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8 Mitigatie 

Wij staan een combinatie voor van de bestaande 220 kV verbinding met de nieuwe 380 kV 
verbinding. Onderzocht moet worden of deze verbinding geheel of gedeeltelijk ondergronds 
aangelegd kan worden. We onderstrepen het belang genoemde mogelijkheden op te nemen in 
de Startnotitie, specifiek voor onze situatie, wellicht generiek voor eventueel gelijkwaardige 
situaties. De hogere kosten die dit met zich zal brengen, zullen opwegen tegen het 
maatschappelijk belang. De beoogde bovengrondse elektriciteitsverbinding is van een 
dergelijke aard en omvang dat op lange termijn de nadelen in ieder geval in ons woongebied 
maatschappelijk onaanvaardbaar groot zijn. 

9. Compensatie 

De schade die de dorpsgemeenschap kan oplopen als Westerdijkshom ingesloten raakt tussen 
twee hoogspanningsverbindingen is misschien niet in euro's uit te drukken, maar deze schade 
is behalve voor het welzijn (gezondheidsrisico's, landschapsbeleving en cultuurhistorie) ook 
financieel aanzienlijk. Hopelijk komt het niet zover dat de schade voor particulieren die 
immers de waarde van hun huis zullen zien dalen als er hoogspanningsverbindingen in de 
onmiddellijke omgeving worden gebouwd, gecompenseerd zal moeten worden. Deze 
compensatie zal, indien aan de orde, vanzelfsprekend wel geëist worden. Zoals al gezegd, 
zien we liever dat u de door ons aangedragen alternatieven serieus meeneemt in de 
Startnotitie en de verdere MER-procedure. Het liefst worden wij verlost van de bestaande 
hoogspanningsverbinding die nu ons woongebied doorkruist. De realisatie hiervan in 
combinatie met de aanleg van de 380 kV verbinding op een geschiktere plek zal veel 
goodwill bij de plaatselijke bevolking opleveren. 

10 a. Algemene vragen 

1. Wordt er rekening gehouden met afbraak, respectievelijk verplaatsing van woningen ten 
behoeve van de aanleg van de hoogspanningsleiding? 
2. Ontvangen gemeenten en provincie, als de hoogspanningsleiding wordt aangelegd, een 
financiële compensatie? 
3. Op welke wijze worden de verschillende beoordelingscriteria ten opzichte van elkaar 
gewogen? 
4. Wij verzoeken u nadrukkelijk de voordelen van het verwijderen van de bestaande 220 kV 
verbinding te onderzoeken en mee te wegen bij de alternatieven die bekeken worden. Daarbij 
kan deze gecombineerd met de 380 kV ondergronds worden aangelegd. 
5. Wij verzoeken u de kosten voor een ondergrondse verbinding inzichtelijk te maken, i.c. 
zowel de investering als de exploitatie. 
6. Wij verzoeken u inzicht te geven in de wijze waarop u het cumulatieve effect van twee 
bovengrondse verbindingen met daaronder/tussen woningen beoordeelt. 
7. Wij verzoeken u naast de in de startnotitie gehanteerde globale aanpak, ook de 
deeltrajecten zorgvuldig en in detail te bekijken Ieder traject heeft zijn eigen specifieke 
ruimtelijke omstandigheden. U gaat in de Stamotitie bijvoorbeeld nagenoeg voorbij aan de 
problematiek in Westerdijkshom. Er is hier sprake van een Mer en geen planMer. 

10b Vragen m.b.t. de situatie bij Bedum en Westerdijkshorn 

8. Overwegen de plannenmakers de aanleg van een leiding ten Noorden van Westerdijkshorn, 
zodat Westerdijkshom op een eiland tussen de hoogspanningsleidingen komt te liggen? 
9. Overwegen de plannenmakers in dit verband afbraak van (een gedeelte van) de woningen 
in Westerdijkshorn? 
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11. Tenminste te onderzoeken alternatieven 

• Het totale traject Noord-West ondergronds waarin de bestaande verbindingen worden 
opgenomen. 

• Deeltrajecten ondergronds waarin de bestaande verbinding (zoals bij 
Westerdijkshom) worden opgenomen. 

lil Tracé waarbij wordt de bestaande 220 kV verbinding met de geplande 380 kV 
verbinding wordt gecombineerd en waarbij de omgeving Westerdijkshom wordt 
vermeden en/of zoveel mogelijk ontzien. 

• Tracé vanuit de Eemshaven langs de Eemshavenweg, dat ter hoogte van Bedum 
ondergronds naar Vierverlaten leidt. 

lil Tracé vanuit de Eemshaven ondergronds gecombineerd met de hoofd-infrastructuur 
van het gasnet. 

De aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding kan - menen wij - een begin zijn van 
een ontwikkeling waarbij Nederland vrijgemaakt wordt van bovengrondse 
hoogspanningsleidingen. 
De door ons gewenste aanpak waarbij hoogspanningsleidingen ondergronds worden 
aangelegd, zal Nederland internationaal op de kaart zetten. Ook de bestuurders van de 
provincie Groningen die duurzaamheid tot een belangrijk punt van hun beleid hebben 
gemaakt, zullen de ondergrondse aanleg van hoogspanningsleidingen toejuichen. 

Wij wensen u veel succes bij het verwerken van de gegevens die naar aanleiding van de 
startnotitie op uw bureau zijn komen te liggen. Wij hopen dat de belangen van de bewoners 
van Westerdijkshorn bij u in goede handen zijn. 

Uw reactie afwachtend, tekenen wij namens het bestuur van de buurtvereniging van 
Westerdijkshom, 

met vriendelijke groet 
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Datum : 2 oktober 2009 
Ons kenmerk : 166-09/AdV 
Betreft 

Geachte heer  

lnspraakpunt NW 380kV 
Bureau Energieprojecten 
Postbus 304 
2270 AH Voorburg 

Naar aanleiding van de publicatie van de startnotitie milieueffectrapportage Noord-West 380 
kV verbinding berichten wij u het volgende. Graag willen wij - Milieufederatie Groningen, 
Friese Milieufederatie, Stichting Het Groninger Landschap, Vereniging Natuurmonumenten 
Regio Groningen, Friesland en Drenthe, Staatsbosbeheer Regio Noord en lt Fryske Gea -

enkele opmerkingen maken over uw startnotitie. 

U streeft er naar deze nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding zo goed mogelijk in 

te passen in het landschap. Wij vinden dat een goed streven. Wij verwachten dat de nieuwe 

bipole-masten minder storend zullen zijn in het landschap dan de bestaande 

vakwerkmasten. 

Een bovengrondse hoogspanningsverbinding blijft echter een beeldbepalend en storend 

element in het landschap en heeft een nadelig effect op de natuur ter plekke. Een landschap 

dat op dit moment al op veel plekken gedomineerd wordt door de reeds aanwezige 

hoogspanningsverbindingen. Een nieuwe doorkruising van het landschap achten wij dan ook 

zeer ongewenst. 

Daarnaast vinden wij het van belang dat een nieuwe hoogspanningsverbinding de natuur zo 

min mogelijk verstoord en zo min mogelijk overlast veroorzaakt voor de lokale leefomgeving 

van mensen. 

Nut en noodzaak 

Uit de startnotitie blijkt dat er met name extra capaciteit nodig is tussen de Eemshaven en 

Diemen omdat de vraag naar elektriciteit met name in de Randstad is geconcentreerd, 

terwijl, gezien de nieuwe initiatieven (met name de bouw van drie nieuwe 

elektriciteitscentrales), de Eemshaven een belangrijke elektriciteitsleverancier wordt. Met 

andere woorden: de landschapsverstorende hoogspanningsverbinding is kennelijk 

noodzakelijk omdat vraag en aanbod slecht op elkaar worden afgestemd. 

Wij gaan er vanuit dat de MER een duidelijk antwoord zal geven op de vraag waarom de 

elektriciteitsproductie niet daar kan plaats vinden waar de vraag is. 

Combineren of bundelen 

In de startnotitie geeft u aan dat nieuwe hoogspanningverbindingen 'waar mogelijk en zinvol 
met bestaande hoogspanningsverbindingen op één masf worden gecombineerd. Waar dit 

niet mogelijk of zinvol is, streeft u naar bundeling: nieuwe masten naast de bestaande. 
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Een nieuwe, al dan niet gebundelde, doorkruising van het landschap achten wij niet 

aanvaardbaar. Combineren (aan de bestaande of aan nieuwe masten) zal niet altijd de 

eenvoudigste oplossing zijn, maar is zeker technisch uitvoerbaar. Wat ons betreft hoeft de 

MER verder geen aandacht te besteden aan een nieuwe, al dan niet gebundelde 

hoogspanningsverbinding. 

Graag zien wij de mogelijkheid onderzocht om bestaande leidingen te bundelen op een bi

pole mast waarbij de bestaande vakwerkmast geamoveerd wordt. 

Ondergronds 

Ondergrondse hoogspanningsverbindingen hebben uiteraard onze voorkeur. In de 

startnotitie geeft u aan dat ondergrondse aanleg tot een lengte van 20 kilometer in principe 

technisch mogelijk is, maar gedeeltelijke ondergrondse aanleg wordt niet onderzocht. 

Wij vragen u om in de MER te onderzoeken of gedeeltelijke ondergrondse aanleg van deze 

hoogspanningsverbinding technisch uitvoerbaar is, met name: 

- in of in de nabijheid van Natura 2000-gebieden (o.a. Leekstermeergebied, Groote Wielen); 

- in of in de nabijheid van EHS-zones (o.a. Reitdiep); 

- in of in de nabijheid van nationale landschappen (Middag - Humsterland, Noordelijke 

Wouden); 

- in de nabijheid van woningen en andere gevoelige bebouwing. 

Vogels 

In de startnotitie deelt u mede dat in de MER voor de verschillende alternatieven tevens een 

inschatting zal worden gemaakt van het aantal draadslachtoffers. Wij verzoeken u tevens 

uitgebreid te onderzoeken welke mitigerende maatregelen er mogelijk zijn om 

draadslachtoffers te voorkomen. 

Tevens zien wij graag in kaart gebracht hoeveel weidevogelleefgebied er verstoord wordt 
(kwantitatief). 

Varianten 

Wij zijn zeer content dat de bovengrondse variant over de Afsluitdijk niet wordt onderzocht. 

In de startnotitie wordt het onwenselijk gevonden om de varianten 6 (route Eemshaven

Emmen-Zwolle) en 7 (route Groningen-Assen-Hoogeveen-Zwolle) in de MER op te nemen. 

De redenen hiervoor vinden wij zeer mager en wij zien niet in waarom deze varianten nu al 

buiten beschouwing worden gelaten. Wij pleiten ervoor om deze varianten wel degelijk mee 

te nemen in de MER. 

Wij hopen dat de MER op bovenstaande punten voldoende duidelijkheid zal bieden. 

Met vriendelijke groet, 

FRIESE MILIEU FEDERATIE 

Mede namens Milieufederatie Groningen, Stichting Het Groninger Landschap, Vereniging 

Natuurmonumenten Regio Groningen, Friesland en Drenthe, Staatsbosbeheer Regio Noord 

en lt Fryske Gea, 

 

0024 

326 van 462



Datum 
Briefnummer 
Zaaknummer 
Behandeld door 
Telefoonnummer 
Antwoord op 
Bijlage 

Onderwerp 

Geachte excellentie, 

Aan de minister van Economische Zaken 
Postbus 20.101 
2500 EC DEN HAAG 

4 maart 2010 
2010-15.267/9/A.24, RP 
237808 

 
 

1 

Noord-West 380 kV-verbinding Eemshaven Diemen 

Met betrekking tot de voorgenomen aanleg van de 380kV-hoogspanningverbinding 
van de Eemshaven naar Diemen brengen wij graag het volgende onder uw 
aandacht. 

Het project Noordwest 380 kV-verbinding Eemshaven-Diemen 

Op 5 februari 2010 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen 
vertegenwoordigers van uw ministerie, het ministerie van VROM, TenneT, de 
provincie Groningen en de betrokken Groninger gemeenten. Tijdens dit overleg is 
door vertegenwoordigers van uw ministerie aangegeven dat een 
standpuntbepaling van de provinciale en gemeentelijke bestuurders over de 
verschillende varianten wenselijk is. U heeft gevraagd om dit standpunt zo spoedig 
mogelijk kenbaar te maken in verband met de vast te stellen richtlijnen voor het 
MER. 

Bij deze brief komen wij aan uw verzoek tegemoet. 

Op 19 augustus 2009 heeft u met toepassing van de rijkscoordinatieregeling de 
procedure gestart voor het project Noord-West 380 kV Eemshaven-Diemen. 
Op 5 oktober 2009 hebben wij in onze reactie op de startnotitie MER allereerst het 
nut en de noodzaak van de nieuwe verbinding onderschreven. De grootschalige 
uitbreiding van de productiecapaciteit in de Eemshaven noopt tot uitbreiding van 
de transportcapaciteit. 
Daarnaast hebben wij verzocht om in het MER ook een onderzeese, ondergrondse 
en een combinatievariant te onderzoeken. In de brief hebben wij ook in die 
volgorde een voorkeur uitgesproken voor de verschillende varianten. 
Ten slotte hebben wij in de brief aangegeven dat wij gebruik willen maken van het 
in het SEV 111 aangegeven uitruil beginsel. 

Sindsdien is een aantal acties ondernomen. 

- Op 17 november 2009 heeft op ons initiatief een overleg plaatsgevonden tussen 
uw directie en gedeputeerde . 
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- Op 19 december 2009 heeft op initiatief van TenneT een bestuurlijk overleg met 
gedeputeerde  plaatsgevonden. 

- Op 30 november en 9 december 2009 heeft uw ministerie regionale 
bijeenkomsten georganiseerd voor gemeenten en provincies. 

- In januari 201 O hebben wij een opdracht verleend aan een adviesbureau om een 
onderzoek te laten uitvoeren naar de verschillende varianten. Dit onderzoek is 
uitgevoerd onder begeleiding de provincie, mede-initiatiefnemers, LTO en 
TenneT. Het onderzoek is inmiddels afgerond. Uw ministerie heeft geen gebruik 
gemaakt van de uitnodiging om deel te nemen aan de begeleidingsgroep. 

- Op 5 februari 2010 is op uw uitnodiging en op ons initiatief een bestuurlijk 
overleg geweest met uw ministerie, TenneT en alle betrokken Groningse 
gemeentebesturen. (verslag bijgevoegd) 

- Op 10 februari 2010 is op initiatief van Provinciale Staten van Groningen een 
conferentie gehouden. 

Bij het bepalen van ons standpunt hebben wij ons laten leiden door informatie die 
uit de verschillende bronnen naar voren is gekomen. Uit het bestuurlijk overleg van 
5 februari 2010 is gebleken dat wij ons in ons standpunt gesteund mogen voelen 
door de betrokken gemeenten. Tijdens het overleg is ook gebruik gemaakt van de 
gelegenheid om een reactie te geven op de gepresenteerde combinatievariant. 
Deze reacties zijn in het verslag weergegeven. In het MER zullen de verschillende 
varianten binnen de aangewezen corridors nader worden onderzocht en wij 
verwachten dat na afronding van het MER rapport daarover een definitief 
standpunt kan worden ingenomen. 

Wij zijn alles overwegende tot het standpunt gekomen dat de aanleg van de 
verbinding in de vorm van een onderzeese of volledig ondergrondse kabel op dit 
moment helaas nog een brug te ver is. Een bovengrondse lijnverbinding over 
land blijkt op dit moment de enige reële technische optie te zijn om vóór 2016 met 
voldoende bedrijfszekerheid het bestaande en geplande vermogen vanuit de 
Eemshaven te kunnen transporteren via een verbinding die deel uitmaakt van het 
nationale basisnet voor energietransport. 

Het voorgaande houdt in dat wij onze eerste twee voorkeursvarianten (de 
onderzeese en ondergrondse) als alternatief voor de Noord-West 380 kV 
verbinding loslaten en dat wij ons sterk maken voor de derde voorkeursvariant, te 
weten de combinatievariant. In de startnotitie wordt voor Groningen nog uitgegaan 
van de bundelingsvariant waarbij naast de bestaande mastconstructie een nieuwe 
mastconstructie wordt opgesteld. Deze variant zal een grote impact hebben op het 
Groninger landschap, op de aanwezige natuurwaarden en op het ruimtegebruik 
onder en aan weerszijden van beide mastconstructies. Inmiddels is gebleken dat 
de combinatievariant hier uitvoerbaar is en minder nadelige effecten met zich mee 
zal brengen dan de bundelingsvariant. Bovendien biedt de combinatievariant de 
mogelijkheid om ter oplossing van bestaande knelpunten een enigszins afwijkend 
tracé te kiezen. 

Wij vragen daarbij uw speciale aandacht voor het volgende deel van het tracé. 

In het traject ten oosten van Sauwerd tot aan Vierverlaten loopt naast de 
bestaande 220 kV-verbinding de 110 kV-verbinding die in Ranum begint. 1 n de 
combinatievariant zullen naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe 380 kV
verbindingen met de bestaande 220 kV-verbindingen worden gecombineerd. 
Hierbij zal een nieuw type hoogspanningsmast worden gebruikt die bestaat uit een 
constructie van twee masten op een afstand van 20 meter. Het eindbeeld bestaat 
uit een rij bestaande vakwerkmasten met de bestaande 110 kV-verbinding en 
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parallel daaraan een nieuwe mastconstructie bestaande uit twee masten. Afgezien 
van de technische en ruimtelijke beperkingen die er zijn om een dergelijke 
combinatie in dit gebied te maken, zijn wij van mening dat de negatieve 
landschappelijke effecten van dit eindbeeld zeer groot zijn. Wij nemen daarbij ook 
in ogenschouw dat dit gebied deel uitmaakt van het Nationaal Landschap Middag 
Humsterland dat zich kenmerkt door grootschalige openheid en karakteristieke 
wegenpatronen. De verbinding steekt de landschappelijke waardevolle waterloop 
het Reitdiep over en loopt tot Ranum in een open wierdenlandschap met 
bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische elementen zoals wierdedorpen. 
Het gebied maakt tevens deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. De 
aanwezige natuurwaarden houden onder meer verband met de weide- en 
akkergebieden. 
Wij vinden dan ook dat zowel vanuit functioneel, technisch, ruimtelijk en uit 
landschappelijk oogpunt de bestaande 110 kV-verbinding tussen Ranum en 
Vierverlaten onder de grond moet worden gebracht. 

Tenslotte merken wij nog het volgende op. 

Vanuit het gebied rond Bedum wordt, onder meer door bewoners, gepleit voor een 
alternatief voor het huidige tracé Westerwijtwerd - Vierverlaten. In concreto wordt 
gepleit voor een alternatief langs de Eemshavenweg dat via Noorderhogebrug het 
tracé van de huidige 110 kV leiding naar Vierverlaten volgt. Dit alternatief is 
bepaald niet vrij is van knelpunten, maar anderzijds lost het wel een aantal thans 
bestaande knelpunten op, onder andere de moeilijke inpassing nabij Bedum en het 
doorkruisen van het Nationaal Landschap Middag-Humsterland. 
Wij geven u in overweging om dit alternatief wel te laten onderzoeken, mede ook 
omdat dit past in de systematiek die de commissie Elverding heeft bepleit, namelijk 
een brede verkenningsfase, waarin bewoners, decentrale overheden en 
milieuorganisaties worden betrokken, waarna een goed overwogen en 
beredeneerd voorkeursalternatief wordt gekozen dat sneller en met minder 
weerstand kan worden gerealiseerd. 

Toekomstige ontwikkelingen 

Meer in het algemeen wijzen wij u nog op het volgende. De ontwikkelingen op het 
terrein van productie en distributie van elektriciteit voltrekken zich momenteel 
razendsnel. Een derde deel van de nationale elektriciteitsproductie wordt in de 
Eemshaven opgewekt. Nederland verandert van importeur in exporteur van 
electriciteit. De ambities om op zee windenergie te produceren zijn sterk verruimd 
en de noodzaak tot aanleg van een nieuw internationaal net voor de afvoer van 
deze energie neemt sterk toe. Verder is het reëel te veronderstellen dat, na aanleg 
van de NorNedkabel en de Cobrakabel, de Eemshaven voor windturbineparken in 
beeld is als aanlandingspunt. 
Ook in de toekomst zal deze productie bij lange na niet worden geconsumeerd in 
deze regio en dat betekent dat in onze provincie een robuuste infrastructuur nodig 
is die deel uitmaakt van het nationaal en internationaal netwerk. Wij sluiten daarbij 
een ondergrondse of onderzeese kabel niet uit. 

Tijdens het bestuurlijk overleg heeft TenneT aangekondigd dat het mogelijk is om 
de nieuwe verbinding zodanig uit te voeren dat op termijn de bestaande 220 kV 
circuits kunnen worden vervangen door 380 kV verbindingen. Hierdoor ontstaat 
opnieuw extra transportcapaciteit tussen Eemshaven en Diemen. Wij zien echter 
ook kansen in een uitbreiding van het transportvermogen via kabels overzee in 
combinatie met stopcontacten voor de off-share windparken. De technieken voor 
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geavanceerde kabels systemen zijn sterk in ontwikkeling en zullen zeker een goed 
perspectief kunnen bieden op alternatieve oplossingen voor het transport. Verder 
vindt op dit moment het transport vooral naar het westen plaats. Er bestaan goede 
kansen om een deel van de productie in de Eemshaven te exporteren naar 
Duitsland. Dit versterkt de Groningse positie als energieknooppunt maar vereist dat 
de netverbinding met Duitsland verzwaard wordt. 

De afgelopen periode hebben wij met vertegenwoordigers van uw ministerie, 
VROM en TenneT meerdere malen op een constructieve wijze overleg gehad. Wij 
stellen het zeer op prijs om deze gedachtewisseling over de uitwerking van het 
tracé en de verdere inpassing op deze wijze voort te zetten. 
Wij beseffen dat een deel van de hierboven geschetste problematiek enigszins 
buiten de reikwijdte van dit concrete project valt. Wij stellen het echter op prijs om 
ook hierover op enig moment met u nader van gedachten te wisselen. 

Het uitrui/beginse/ 

Met betrekking tot het uitruilbeginsel willen wij graag ten slotte nog het volgende 
onder uw aandacht brengen. Groningen draagt in belangrijke mate bij aan de 
energievoorziening van Nederland. De productie-eenheden (denk aan 
energiecentrales, windparken en gaswinninglocaties) en de infrastructuur hebben 
een echter een grote invloed op het landschap, kunnen negatieve gevolgen 
hebben voor natuurwaarden en beperken de gebruiksmogelijkheden in grote delen 
van onze provincie. Wij zijn daarom van mening dat dit moet meewegen in de 
keuze waar het uitruilbeginsel wordt toegepast. 
Wij zijn op dit moment in overleg met gemeenten om te bepalen welke bestaande 
verbindingen wij voor uitruil in beeld willen brengen en aan welke wij prioriteit willen 
geven. Wij zullen u hierover uiterlijk eind maart nader berichten. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 
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De Minister van Economische Zaken 

Bezuidenhoutseweg 73 

2594 AC DEN HAAG 

Ons kenmerk: 16-016-EW 

Betreft: Coördinatiebesluit Noord-West 380 kV EOS-VVL 

Geachte minister, 

Groningen, 22 juni 2016 

Wij zijn van oordeel dat het nu door u voorgestelde tracé voor een nieuwe 380 kV 

hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten onnodig veel afbreuk doet aan het 

karakteristieke landschap van Groningen, de kwaliteit van de leefomgeving, het cultureel 

erfgoed en waardevolle weidevogelgebieden. Bovendien is het tracé inmiddels achterhaald. 

Wij roepen u met klem op om in een breed gebiedsproces samen met alle relevante 

gebiedspartijen en betrokkenen een zo goed mogelijk tracé te ontwikkelen. 

Wij, de ANV Stad en Ommeland, Het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen, 

bewoners werkgroep Westerdijkshorn, Vereniging van Dorpsbelangen Sauwerd/Wetsinge, 

St. Oude Groninger Kerken, Vof Kerk Klein Wetsinge, Bond Heemschut Groningen, 

Groninger Dorpen, Natuurmonumenten, Vereniging Avifauna Groningen, Werkgroep 380 kV 

Westeremden, ANV Wierde & Dijk en de Natuur en Milieufederatie Groningen, zetten ons 

graag in voor het behoud van dit unieke gebied. 

Gronings landschap en leefbaarheid 

Groningen is een prachtige provincie: mooie, weidse landschappen, een grote natuurlijke 

diversiteit, een rijke geschiedenis en belangrijk cultureel erfgoed. Rust, ruimte, stilte en 

duisternis kunnen hier nog echt worden beleefd. Veel historische kerken en andere 

gebouwen maken deel uit van dit landschap: in de beleving zijn het cultuurlandschap en het 

cultureel erfgoed onlosmakelijk met elkaar verbonden. En er zijn nog goede 

weidevogelgebieden. Het Groninger platteland is ook een krimpgebied: voor de lokale 

leefbaarheid en nieuwe toeristisch-recreatieve economische impulsen is het koesteren van 

deze kernwaarden van groot belang. 

Uw plan 

In dit unieke landschap wilt u een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding realiseren van de 

Eemshaven naar Vierverlaten. Het gaat hierbij om een dubbele rij massieve masten van 3-4 

meter breed en 53-60 meter hoog, 27 meter in de breedte naast elkaar en 350 meter uit 

elkaar, waaraan een flinke bundel draden boven elkaar hangt die een langgerekt gordijn 

vormen. Dit grote hekwerk tast de openheid en de weidsheid van het kwetsbare 

wierdenlandschap aan, doet afbreuk aan de beleving van de vaak eeuwenoude 

cultuurhistorische waarden, bedreigt trekvogels en jaagt weidevogels weg. Uw geplande 

nieuwe 380 kV zal dat landschap en daarmee de lokale leefbaarheid ernstig aantasten. 
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Nieuwe inzichten 
Sinds TenneT in 2009 in gesprek ging met verschillende betrokkenen over de aanleg van 

een nieuwe 380 kV verbinding van de Eemshaven naar Diemen en sinds de tervisielegging 

op 25 augustus 2009 van de ontwerp startnotitie milieueffectrapportage Noord-West 380 kV 

verbinding is er veel veranderd. 

Indertijd was het plan om een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding te realiseren van de 

Eemshaven via Vierverlaten, Oudehaske en Ens naar Diemen. Inmiddels is besloten om 

alleen het gedeelte Eemshaven - Vierverlaten te realiseren. 

- De bestaande 220 kV hoogspanningsverbinding van de Eemshaven tot Vierverlaten zou 

blijven bestaan. Om extra doorsnijding van het landschap te beperken zou de nieuwe 380 kV 

zo veel mogelijk ca. 70 m naast de bestaande 220 kV worden gerealiseerd (bundeling van 

infrastructuur). Inmiddels is besloten dat de 220 kV zal worden gesloopt na realisering van de 

nieuwe 380 kV. 

- Verkabeling, het ondergronds aanbrengen van de 380 kV hoogspanning, werd in 2009 

technisch niet mogelijk geacht. Inmiddels is door TenneT en door u aangegeven dat het 

technisch wel mogelijk is een gedeelte (TenneT spreekt over zeker 10 tot 20 km) te 

verkabelen. 

Slechte tracékeuze uit de jaren '70 

Het bestaande 220 kV tracé uit de jaren '70 van de vorige eeuw is verre van ideaal en zou 

volgens de huidige uitgangspunten nooit gekozen zijn. Het sluit niet aan bij andere 

infrastructuur, is onnodig lang, maakt door de vele knikken een rommelige indruk in het 

landschap, loopt dicht langs cultuurhistorisch waardevolle objecten en gaat bovendien dwars 

door een nationaal landschap. De bestaande 220 kV is indertijd waarschijnlijk ook door 

goede weidevogelgebieden aangelegd, maar de weidevogels zijn daar al lang verdwenen. 

Alle alternatieven voor de 380 kV die volgens de Startnotie van 2009 in de MER worden 

onderzocht, zijn gebaseerd op bundeling met de bestaande 220 kV. Nu deze bundeling niet 

meer aan de orde is, is de huidige tracékeuze helemaal achterhaald. Daar komt bij dat het 

geplande 380 kV tracé zwaarder en langer is en meer hoeken heeft dan de bestaande 220 

kV -verbinding. Bovendien bleek bundeling vanaf Bedum niet mogelijk: het nieuwe tracé 

doorsnijdt de Winsummer Meeden: het beste weidevogelgebied van Groningen wordt 

hiermee ernstig aangetast. 

Dit alles verhoudt zich slecht tot provinciale beleidspunten. De provincie streeft, ook volgens 

de nieuwe Omgevingsvisie, naar behoud en bescherming van de unieke kernwaarden van 

het wierdenland, het Reitdiep en nationaal landschap Middag-Humsterland en naar 

bescherming en verbetering van de weidevogelgebieden. Ook heeft de provincie lokale 

leefbaarheid hoog in het vaandel. 

Kans: samenwerken met het gebied en ondergronds 
Er is dan ook alle reden om deze nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding zo zorgvuldig en 

goed mogelijk in te passen. Het gaat om een grote ingreep in het gebied, waar meerdere 

generaties mee zullen moeten leven. Alleen vanuit werkelijke gebiedskennis kan een tracé 

worden ontworpen dat rekening houdt met het gebied en kan rekenen op draagvlak. Dat kan 

alleen op een doelmatige wijze worden gerealiseerd door alle gebiedspartners en betrokken 

inwoners hierbij direct te betrekken. Nu blijkt dat het technisch mogelijk is een deel van het 
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tracé ondergronds te leggen, ligt hier een geweldige kans. Hierbij kan de verbinding in de 

meest kwetsbare gebieden ondergronds worden aangelegd en kan het bovengrondse deel 

bij voorkeur aansluiten bij bestaande infrastructuur en zo recht mogelijk en optimaal door het 

landschap gaan. 

Groningen rekent op u 

Hier kunt u wat voor de provincie Groningen betekenen. Wij rekenen op u. Wij roepen u 

daarom op om, in een gebiedsproces, een beter tracé te ontwikkelen voor de 380 KV 

hoogspanningsverbinding door de provincie Groningen. Wij werken als betrokkenen uit het 

gebied graag aan dit proces mee om gezamenlijk tot een breed gedragen oplossing te 

komen. 

Hoogachtend, 

Namens het bestuur van: 

de Natuur en Milieufederatie Groningen, 

Agrarische Natuurvereniging Stad en Ommeland, 

Het Groninger Landschap, 

Landschapsbeheer Groningen, 

bewoners werkgroep Westerdijkshorn, 

Vereniging van Dorpsbelangen Sauwerd/Wetsinge, 

Stichting Oude Groninger Kerken, 

Vof Kerk Klein Wetsinge, 

Bond Heemschut Groningen, 

Groninger Dorpen, 

Natuurmonumenten, 

Vereniging Avifauna Groningen, 

Werkgroep 380 kV Westeremden, 

Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk, 

Kopie 

Een kopie van deze brief hebben wij gezonden aan: 

Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen, Postbus 610, 

9700 AP Groningen; 

Provinciale Staten van de Provincie Groningen, statenariffie@provinciearoningen.nl 
- Gemeente Bedum, t.a.v. college van B&W en gemeenteraad, email: 

gemeente@bedum.nl; 
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- Gemeente Delfzijl, t.a.v. college van B&W en gemeenteraad, email:gemeente@delfzijl.nl; 
- Gemeente Eemsmond, t.a.v. college van B&W en gemeenteraad, email: 

algemeen@eemsmond.nl: 
- Gemeente Loppersum, t.a.v. college van B&W en gemeenteraad, Postbus 25, 9919 ZG 

Loppersum; 
- Gemeente Winsum, t.a.v. college van B&W en gemeenteraad, email: 

gemeente@winsum.nl; 
- Gemeente Zuidhorn, t.a.v. college van B&W en gemeenteraad, email: 

gemeente@zuidhorn.nl; 
- Gemeente Groningen, t.a.v. college van B&W en gemeenteraad, Postbus 30026, 9700 

RM Groningen; 

Per e-mail aan de leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken van de 

Tweede Kamer; 
- TenneT TSO B.V.,  t.a.v.  (Projectleider tracéontwikkeling en MER Noord

west 380 kV), Postbus 718, 6800 AS Arnhem. 
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D>Cisio�0i� 
•••••••• • 

Reduc.ing uncertainties to choices 

NOORD-WEST 380 KV FASE 1 
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1 Inleiding 

Transmission System Operator (TSO) TenneT is voornemens om een nieuwe 380 kV hoog

spanningsverbinding te realiseren tussen Eemshaven Oudeschip en Vierverlaten. Voor deze 

nieuwe verbinding is de zogeheten Rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Initiatief

nemer is TenneT. De Ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (l&M) 

vervullen de rol van bevoegd gezag. 

In 2015 is het proces in een stroomversnelling terecht gekomen. Het voorontwerp lnpassingsplan 

is in het najaar van 2015 voor Bra-overleg aan medeoverheden voorgelegd. In 2016 is daarnaast 

de mogelijkheid van verkabeling van bepaalde tracégedeelten nabij gevoelige bestemmingen 

opnieuw in beeld gekomen, mede vanwege de recente ontwikkelingen in en opgedane 

ervaringen met de technologie van ondergrondse hoogspanningsverbindingen. Vanuit de 

samenleving is gevraagd in hoeverre het door de Minister voorgestelde voorkeursalternatief 

vanuit maatschappelijk en ruimtelijk oogpunt nog steeds de meest wenselijke is. Mede op basis 

van de Bra-reacties om te komen tot een zorgvuldige weging van de mogelijkheden van 

verkabeling, laat de minister een onderzoek doen of de verkabeling van een deel van het tracé 

meerwaarde zou kunnen hebben. De provincie, Tennet en het ministerie zijn over in de opzet 

van dit onderzoek in overleg. 

Met het oog daarop heeft de provincie Groningen D-Cision verzocht haar te ondersteunen bij de 

gesprekken met het ministerie en TenneT over de opzet van een objectieve beoordelings

systematiek, de oriëntatie op alternatieve tracés die voorzien in de maatschappelijke wensen 

en hoe deze zich laten vergelijken met het door de Minister voorgestane voorkeursalternatief. 

D-Cision heeft vervolgens in samenspraak met de gemeenten Bedum, Delfzijl, Eemsmond, 

Groningen, Loppersum, Winsum en Zuidhorn1 genoemde vragen onderzocht. De weerslag hiervan 

is in het voorliggende rapport opgenomen. 

Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt beschreven op welke wijze het proces 

is verlopen en hoe de alternatieven zijn beoordeeld. In hoofdstuk 3 worden de onderzochte 

alternatieven beschreven. In hoofdstuk 4 wordt de evaluatie van de verschillende alternatieven 

gepresenteerd. Hoofdstuk 5 bevat de conclusies. 

1 In een later stadium is de gemeente Ten Boer er ook bij betrokken, vanwege het overschrijden van de 
gemeentegrenzen bij enkele nieuwe alternatieve tracés. 
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2 Het proces 

2. 1 Vraagstelling 

Transmission System Operator (TSO) TenneT is voornemens om een nieuwe 380 kV hoog

spanningsverbinding te realiseren tussen Eemshaven Oudeschip en Vierverlaten. Deze verbinding 

zal de bestaande 220 kV hoogspanningsverbinding vervangen (zie Figuur 1 ). De bedoeling is dat 

de nieuwe verbinding in de eerste fase in de vorm van twee 380 kV circuits zal worden 

uitgevoerd. In een later stadium, in beginsel bij realisatie van een nieuwe 380 kV verbinding 

tussen Vierverlaten en Ens, zullen twee additionele 380 kV circuits worden toegevoegd in de 

zogeheten 4-circuit 380 kV Wintrack masten. 

Figuur 1. Netkaart van de hoogspanningsverbindingen in Groningen (Bron: Bijlagenboek lnpassingsplan 
Noord-West 380 kV EOS-VVL, MinEz, 23 november 2015, status: voorontwerp). 

In de voorliggende studie worden mogelijke tracés voor de nieuwe 380 kV verbinding tussen 

Eemshaven en Vierverlaten onderzocht. Hierbij wordt breder gekeken dan de door TenneT 

voorgestelde voorkeursvariant, zoals die in het Voorontwerp lnpassingsplan Noord-West 380 kV 

EOS-VVL is opgenomen. 

2. 2 Proces voor definiëring van mogelijke tracés 

Eerder heeft TenneT een aantal mogelijke tracés gedefinieerd voor de nieuwe 

hoogspanningsverbinding. Deze zijn weergegeven in Figuur 2. Omdat de technologie van 

verkabeling van 380 kV verbindingen indertijd minder ver ontwikkeld was, zijn destijds alleen 

bovengrondse varianten beschouwd. 

TenneT heeft destijds geconcludeerd dat tracés in een nauw zoekgebied rond de bestaande 220 
kV verbinding de voorkeur verdienden (zie Figuur 3). De overwegingen om de andere tracés niet 

langer in de afweging mee te nemen, zijn onbekend. De resterende drie tracés zouden tot 

bundeling van infrastructuur leiden, vanwege het samenvallen met de bestaande 220 kV 

verbinding. Evenwel, in de huidige plannen wordt de bestaande 220 kV in zijn geheel vervangen 
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door de nieuwe 380 kV verbinding (waarmee het bundelingsargument niet langer van toepassing 

is). 

Figuur 2. Potentiële tracés zoals indertijd door TenneT geschetst. 

Aduard 

'\ Bedum 
Sauwerd 

Brillerij 

3 

Groningen 
• 

Viervérlaten 

Eemshaven 
• 

1 

Loppersum 

Bestaand Netwerk-380kV=220kV 110kV -Oeelgebiedgrens Noord-West 380 kV 

Figuur 3. Zoekgebied voor het nieuwe tracé zoals gehanteerd in de MER (bron: Noord-West 380 kV 
Eemshaven Oudeschip-Vierverlaten, Samenvatting MER, Tauw, 12 oktober 2015 ). 

De voorgestelde tracés, waaronder het voorkeursalternatief, leiden tot een aantal problemen, 

zoals de doorsnijding van het natuurgebied Middag-Humsterland en cultuurhistorische objecten 
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langs het tracé. Omdat vanuit de Provincie Groningen is aangegeven dat nadere argumentatie 

om te komen tot het voorkeursalternatief wenselijk is, heeft 0-Cision in samenwerking met de 

provincie en de betrokken gemeenten een aantal andere tracés geschetst. Deze zijn, samen 

met het voorkeursalternatief, weergegeven in Figuur 4. In het voortraject zijn ook een aantal 

andere tracés beoordeeld, die vanwege evidente nadelen niet in de eindanalyse zijn betrokken. 

Zie hiervoor Figuur 5. 

-1.VKA 

-2.N460ost 

-3.N46West 

4. N46 verkabeld 

-5.Winsum 

- 6. Ellerhuizen 

- 7. Corridor 

Figuur 4. Het voorkeursalternatief (in rood) en de door D-Cision onderzochte tracés. Variant 4 ('N46 
verkabeld') is deels als ondergrondse verbinding uitgevoerd. 
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Figuur 5. Door D-Cision voorgestelde tracés die vanwege evidente nadelen niet in de eindafweging zijn 
meegenomen. 

Daarnaast is in het bestuurlijk overleg van 7 juli tussen het Ministerie van Economische Zaken, 

TenneT en de Provincie Groningen afgesproken om verkabeling te onderzoeken op het huidige 

voorkeursalternatief en een tracé langs de N46. Deze zijn weergegeven in Figuur 6. 

Figuur 6. Recent door TenneT voorgestelde tracés waarbij verkabeling van een deel van het tracé wordt 
voorgesteld (aangegeven in lichtere kleur). 

2.3 Beoordelingskader 

Om de alternatieve tracés systematisch te kunnen beoordelen en onderling objectief te kunnen 

vergelijken, zijn door de Provincie Groningen en de betrokken gemeenten een aantal 

uitgangspunten geformuleerd: 
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);;> De tracés zullen worden beoordeeld volgens een evenwichtig, helder, consistent (en waar 

mogelijk kwantitatief objectiveerbaar) beoordelingskader. De huidige voorkeursvariant van 

Tennet vormt daarbij de referentie. 

;.;. Voor de afweging wordt uitgegaan van een aantal hoofdcategorieën, met daarin een 

onderverdeling. Hierbij is als voorkeursvolgorde aangegeven: 1. Mensen, 2. Natuur en 3. 

Landschap. 

;.;. In zijn algemeenheid geniet bundelen en combineren van infrastructuren de voorkeur 

(wegen, waterwegen, bestaande hoogspanningsverbindingen etc.). 

De gehanteerde criteria zijn in Tabel 1 samengevat. 

Tabel 1. Criteria die bij de beoordeling van de alternatieve tracés zijn gehanteerd 

HOOFDCATEGORIE 

Mensen 

Natuur 

Landschap 

Timing 

Techniek 

Economie 

Politiek 

PAGIHA 8 VAH 25 

ONDERDEEL 

Gevoelige bestemmingen 

Belemmering van het uitzicht 

Verstoring weidevogelgebieden 

Verstoring Natuur Netwerk 
Nederland (NNN-gebieden) 

Beïnvloeding Middag· 
Humsterland 

INDICATOR 

# (bedrijfs)woningen binnen een straal van 80 m 
tot hartlijn (van het tracé) 

# (bedrijfs)woningen binnen een straal van 400 m 
tot hartlijn. 

# km2 weidevogelgebied dat wordt beïnvloed, 
rekening houdend met effecten van verschillende 
bouwhoogten. 

# km2 NNN-gebied dat wordt beïnvloed, rekening 
houdend met effecten van verschillende 
bouwhoogten. 

# km2 gebied dat wordt beïnvloed, rekening 
houdend met effecten van verschillende 
bouwhoogten. 

Bundeling van infrastructuur Mate van bundeling met bestaande zichtbare 
infrastructuur (hoogspanningslijnen, wegen, 
spoorlijnen, etc.). 

Doorsnijding open landschap #km tracé dat open landschap doorkruist. 

Cultuurhistorische objecten # objecten binnen een straal van 400 m tot 
hartlijn. 

Stroomlijning/ rechtstand/actor Kwantificeerbare factor, die mate van kronkeling 
weergeeft (een kaarsrechte lijn tussen EOS en 
WL heeft rechtstandfactor 0). 

Eventuele vertraging t.o.v. VKA 

Kruising van belangrijke 
ondergrondse gas)infrastructuur 

Realiseerbaarheid 

Afwijking van tracé VKA 

Meer- of minderkosten t.o. v. 
VKA 

Kosten van tijdelijke 
operationele maatregelen 

Inschatting politieke 
acceptatie/ haalbaarheid 

Geschatte vertraging in kwartalen. 

#kruisingen HTL en RTL-leidingen Gasunie en evt. 
andere ondergrondse infrastructuur. 

Beoordeling van eventuele technische, 
organisatorische of logistieke problemen te 
verwachten. 

# km tracé dat afwijkt van VKA. 

Indicatieve schatting: significant meer / minder / 
ongeveer gelijk. 

Indicatieve schatting: significant meer / minder / 

ongeveer gelijk. 

Indicatieve schatting politieke haalbaarheid. 
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NOORD-WEST 380 KV FASE 1 

Alvorens te continueren met een beschrijving van de nader onderzochte alternatieve tracés, 

wordt ingegaan op het nut en noodzaak van realisatie van het tracé Noordwest 380 kV Fase 1. 2 

In Nederland is al jaren een ontwikkeling gaande van verplaatsing van elektriciteitsproductie

vermogen naar de kustregio's. Daarbij zijn vier concentratiegebieden te onderkennen: 

Eemshaven, IJmuiden, Maasvlakte en Borssele. Vooral in Eemshaven en Maasvlakte is in het 

afgelopen decennium veel nieuw productievermogen gebouwd. Figuur 7 illustreert dit voor 

Eemshaven en omstreken. Hierbij wordt opgemerkt dat de sterke toename van PV-panelen 

alsook decentrale (veelal gasgestookte) opwekkers nog niet in onderstaande figuur zijn 

verdisconteerd. 

2.000 

1.000 

0 

Ontwikkeling opgesteld productievermogen in Groningen [MW] 

oo m 
8 8 
"' "' 

0 .... .... .... 
0 0 
"' "' 

U"I "" 
.... .... 
0 0 
"' "' 

" 00 .... .... 0 0 
"' "' 

m o 
8 s 
"' "' 

•Wind op land 

•Wind op zee {Gemini} 

• RWE kolencentrale 

• NUON Magnumcentrale 

• Cobra kabe 1 { HVDC} 

• Eneco Bio Golden Raand 

• NorNed kabel {HVDC} 

Delesto-2 

• Delesto-1 

• Engie EC-3 t/m 7 

• Engie EC-20 

Figuur 7. Ontwikkeling van het in Groningen opgestelde productievermogen. 

In 2008 is de zogeheten (HVDC) NorNed-kabel in bedrijf gekomen, in 2013 de Magnumcentrale 

en in 2015 de nieuwe kolencentrale van RWE/Essent. Voor de komende jaren staan nog de 

invoeding van het windpark Gemini op de planning (2016) alsook de inbedrijfstelling van de 

(HVDC) Cobra-kabel met Denemarken (2019). Ondertussen groeit ook de ontwikkeling wind op 

land gestaag door. Uitgangspunt is dat de provinciale doelstelling van 856 MW in 2020 wordt 

gehaald en daarna gecontinueerd. 

Gedreven door onder meer het internationale klimaatakkoord en het nationale Energieakkoord 

is er sprake van een energietransitie, waarbij een langzame doch gestage elektrificatie van de 

totale energievraag plaatsvindt. Gaandeweg worden steeds meer woningen, kantoor- en 

bedrijfsgebouwen met behulp van elektrische warmtepompen verwarmd en zullen er naar 

verwachting ook steeds meer elektrische auto's op de weg worden gesignaleerd. 

Het is overigens niet realistisch dat al het productievermogen in de voorgaande figuur 

gelijktijdig draait, onder andere vanwege: 

o Voorziene en onvoorziene niet-beschikbaarheid van productiemiddelen. 

o Variaties in de windsnelheid. 

2 Het tracé Noord-West 380 kV betaat uit twee delen die gefaseerd worden aangelegd. Fase 1 betreft het 
naar 380 kV opwaarderen van het tracé tussen Eemshaven Oudeschip en Vierverlaten. Te zijner tijd zal 
Fase 2 volgen die het tracé tussen Vierverlaten en Ens naar 380 kV zal opwaarderen. 
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o Variaties in de (inter)nationale elektriciteitsvraag. 

o Marktomstandigheden met als gevolg een wisselende inzet van centrales. 

Anderzijds kan stilstand van elektriciteitscentrales buiten Groningen ertoe leiden dat de regio 

Eemshaven wordt ingezet voor ondersteuning van Nederland en/of andere West-Europese 

landen. De praktijk heeft uitgewezen dat rekening moet worden gehouden met een 

gelijktijdigheid in de elektriciteitsproductie van 60 tot 85 %. Verder is geconstateerd dat de 

elektriciteitsvraag van de provincie Groningen beperkt is ten opzichte van de totale 

productiecapaciteit. Combinatie van deze gegevens en voorziene ontwikkelingen resulteert in 

de ontwikkeling van de transportbehoefte zoals weergegeven in Figuur 8. 

Ontwikkeling transportbehoefte en veilig exportvermogen vanuit Groningen [MW] 

12.000 �----------------------

10.000 -+-----------------:����
-___,F 

8.000 -;-----------------1--------......--
_____________ I' 

- Maximale transportbehoefte 

(o.b.v. 85% gelijktijdigheid) 

- Maximale transportbehoefte 

(o.b.v. 60"/o gelijktijdigheid) 

-N-0 veilig transportvermogen 

-N-1 veilig transportvermogen 

- - N-2 veilig transportvermogen 

0 ' 
0 � N � � � � � 00 � 0 � N rn � � � � 00 � 0 � N rn � � � 
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Figuur 8. Ontwikkeling van de transportbehoefte vanuit Groningen. 

In Figuur 8 is de ontwikkeling van de veilige transportcapaciteit gevisualiseerd door middel van 

drie lijnen: 

./ Groen: N-0 veilig transportvermogen: Deze lijn representeert de transportcapaciteit in het 

net dat volledig in bedrijf is . 

./ Oranje: N-1 veilig transportvermogen: Deze lijn representeert de transportcapaciteit in het 

net waarbij de belangrijkste (grootste) component uit bedrijf is vanwege onderhoud of een 

storing . 

./ Rood: N-2 veilig transportvermogen: Deze lijn representeert de transportcapaciteit in het 

net waarbij de twee belangrijkste componenten in het net tegelijkertijd uit bedrijf zijn 

vanwege onderhoud en/of storing. 

TenneT heeft de wettelijke taak om het netwerk N-2 veilig in bedrijf te houden. Dat wil zeggen 

dat het blauwe oppervlak in Figuur 8 (in theorie) nooit de rode lijn mag overstijgen. Sinds 2008 

blijkt hier echter al sprake van. Dit ligt eraan ten grondslag dat TenneT al in 2006 is begonnen 

met de voorbereidingen voor het Noord-West 380 kV project om daarmee de transportcapaciteit 

te vergroten. Vanaf 2014 is er sprake van overschrijding van de oranje lijn. 

Door in 2015 een derde 380/220 kV transformator in Eemshaven te plaatsen is er weliswaar 

extra transportruimte gecreëerd, maar deze uitbreiding is niet voldoende om het 

transportprobleem volledig op te lossen. Het bijplaatsen van nog meer transformatorvermogen 

in Eemshaven blijkt niet mogelijk vanwege technische redenen (o.a. de afwezigheid van vrije 

schakelvelden alsook beperkingen in het maximaal toelaatbare kortsluitvermogen). De volgende 
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stap is daarom de realisatie van Fase 1 van Noord-West 380 kV (2019), later gevolgd door Fase 2 
(verondersteld in 2025).3 

Gelet op voorgaande overwegingen kan geconcludeerd worden dat: 

o Het uitvoeren van het Noord-West 380 kV project noodzakelijk is om het transportprobleem 

op te lossen. 

o Het wenselijk is om het Noord-West 380 kV project snel uit te voeren. 

o Zowel Fase 1 als Fase 2 zijn noodzakelijk om op termijn weer volledig aan alle wettelijke 

(transport)verplichtingen te kunnen voldoen. 

3 De voorgaande berekeningen en visualisatie (in de vorm van een optelsom) vormen een vereenvoudiging 

van een complexe werkelijkheid, aangezien elektrische stromen altijd de weg van de minste weerstand 

kiezen. Daardoor kan er in de praktijk sprake zijn van een niet optimale (evenredige) verdeling van 

stromen over de verschillende parallelle 380 kV en 220 kV transportwegen. De weergegeven benadering 

is wel illustratief voor het optredende transportprobleem. 
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3 Onderzochte tracés 

3.1 Knelpunten in het voorkeursalternatief 

Het voorkeursalternatief (VKA) is weergegeven in Figuur 9 in Blauw. 

EOS • VVL 380kV Alternatieven Eemshaven-Vierverlaten 

_,,, ..;;: UitliuiÏeÎ! 
�;--

/ 

\ 
Winsum 
\ 

\ 

Ten Boet 

� Legenda 

-H:ernatiefGcoen 
-Ailt•matief Blauw 
-M•mllli<lfRood 
- Oeel<Jroîod�cns 

0 1 2 J l 
= 38êlcV bovengronds 
= Z?!l<V bov•ngroods 
_ 110Wbcvengondo 

Figuur 9. Grafische weergave van het voorkeursalternatief (blauwe tracé; Bron: Noord-West 380 kV 
Eemshaven Oudeschip-Vi erverlaten, Samenvatting MER, Tauw, 12 oktober 2015 ). 

Dit tracé kent onder andere de volgende knelpunten: 

> Het tracé doorkruist Middag-Humsterland. 

> Het tracé doorkruist het weidevogelgebied bij Bedum (onderdeel van Natuur Netwerk 

Nederland). 

> Het tracé komt vlak Langs het historische en recent gerestaureerde kerk bij Klein-Wetsinge. 

> Vanuit de gemeente Loppersum is aangegeven dat voor de bevolking het knelpunt bij 

Stedum behoorlijk groot is. 

In feite zijn de grootste knelpunten te vinden in het zuidwestelijke stuk van het tracé, namelijk 

in het gedeelte Stedum-Vierverlaten. Daarbij komt dat het oorspronkelijke argument om voor 

dit tracé te kiezen, namelijk de bundeling van infrastructuur, vanwege de amovering van de 

bestaande 220 kV verbinding niet Langer relevant is. 

PAGINA 12 VAN 25 © 2016 D-CISION B.V. 

0024 

346 van 462



NOORD-WEST 380 KV FASE 1 

3.2 Alternatieven 'N46 Oost' en 'N46 West' en 'N46 Verkabeld' 

Genoemde alternatieven beogen dat de hoogspanningslijn voor een groot deel langs het 

zuidelijke deel van de Eemshavenweg (N46) loopt. Langs het noordelijke deel van de 

Eemshavenweg staan veel woningen, zodat er voor noordelijke tracédeel vooralsnog geen beter 

alternatief voorhanden lijkt dan het voorkeursalternatief. 

De hoogspanningsverbinding wordt hierbij ofwel aan de oostzijde voorzien ofwel aan de 

westzijde (zie Figuur 10 en Figuur 11). Voordeel is dat bundeling gerealiseerd wordt met 

bestaande infrastructuur. Een nadeel is evenwel dat langs de N46 relatief veel bebouwing 

aanwezig is in de vorm van bedrijven en woningen. Deze kunnen een knelpunt gaan vormen. 

Figuur 10. Weergave van alternatief N46 Oost. 
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Figuur 11. Weergave van alternatief N46 West. 

De bovengrondse tracés hebben een aantal nadelen: 

� De tracés doorsnijden een weidevogel- en recreatiegebied. 

� De tracés komen dicht langs Groningen. Aangezien voor de verbinding masten met een 

hoogte van tot 55 meter noodzakelijk zijn, kan dit op weerstand stuiten. 

� Bij Harsschensbosch (ten zuiden van Adorp) en ten westen en oosten van de weg naar 

Winsum is recent veel gel'nvesteerd in natuur, landschap, recreatie, die deels door de lijn 

wordt tenietgedaan. 

Als het tracé bij Groningen ondergronds gaat, ontstaat een aantrekkelijk nieuw alternatief (zie 

Figuur 12). Immers, wanneer de hoogspanningsverbinding het tracé van de huidige 110 kV 

noord-ring volgt, die Zernike doorkruist (en waarbij de 110 kV dan wordt verkabeld), profiteert 

Groningen netto van minder hoogspanningsmasten in de nabijheid. In een verkabeld alternatief 

gaat het tracé ondergronds 'bij de Hornbach'. De lengte van het ondergrondse deel bedraagt 

dan circa 6,5 km. Wel is het van belang dat het alternatief Westpoort ontziet. 
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Figuur 12. Weergave van alternatief N46 Verkabeld. 

3.3 Alternatief 'Winsum' 

NOORD· WEST 3 80 KV FASE 1 

Uitgangspunt voor het alternatief Winsum is om de huidige 110 kV lijn vanuit Vierverlaten naar 

het noorden zo lang mogelijk te volgen. Hiermee wordt aangesloten bij het bundelingsprincipe. 

Pas ten noorden van Winsum buigt de hoogspanning;verbinding af naa r het oosten. 
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Figuur 13. Weergave van alternatief Winsum. 

3.4 Alternatieven 'Ellerhuizen' en 'Corridor' 

Eemshaven 

Bij de alternatieven Ellerhuizen (zie Figuur 14) en Corridor (zie Figuur 15) is zoveel mogelijk 

rekening gehouden met het ontzien van mensen, alsook natuur- en landschapsgebieden. Deze 

varianten ontzien het natuurgebied ten westen van Bedum en Middag-Humsterland. Daarnaast 

ontzien beide varianten zoveel mogelijk woningen en is de insteek geweest om zo min mogelijk 

knikken in de lijn aan te brengen. Desgewenst is het ook nog mogelijk om gedeelten van beide 

varianten te combineren. 
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Figuur 14. Weergave van alternatief Ellerhuizen. 

--

Figuur 15. Weergave van alternatief Corridor. 
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Variant Ellerhuizen doorsnijdt een broedgebied voor grutto's en doorkruist de Koningslaagte en 

het Harsschensbosch. Daarmee is deze variant naar verwachting weinig realistisch, temeer 

omdat de beoogde aanleg van een weg door dit gebied eerder is gestrand. 

3.5 Verkabelingsvarianten van TenneT 

TenneT heeft ook een aantal varianten ontwikkeld waarin een deel van het tracé wordt 

verkabeld: 

> Variant 'roze' gaat uit van het voorkeursalternatief met verkabeling van het gedeelte ten 

westen en noorden van Bedum (zie Figuur 16). 

> Variant 'oranje' betreft een tracé dat dicht langs de stad Groningen loopt maar daar 

ondergronds is aangelegd. 

Figuur 16. Weergave van de variant 'roze' van TenneT, die uitgaat van het voorkeursalternatief met 

verkabeling van het gedeelte ten westen en noorden van Bedum. 
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Figuur 17. Weergave van de variant 'oranje' van TenneT, wat een tracé betreft dat verkabeld dicht langs 
de stad Groningen loopt. 
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4 Beoordeling van de alternatieven 

4.1 Beoordeling op het criterium 'Mensen' 

Figuur 18 en geeft een grafische weergave van de beoordeling van de alternatieven ten opzichte 

van het voorkeursalternatief op de criteria 'aantal woningen binnen 80 meter' en 'aantal 

woningen binnen 400 meter'. 

Aantal woningen binnen 80 meter 

9. TenneT-oranje 

8. TenneT-roze 

7. Corridor 

6. Ellerhuizen 

5. Winsum 

4. N46 verkabeld 

3. N46 west 

2. N46 oost 

1. VKA 

0 5 10 15 20 25 

Figuur 18. Beoordeling van het voorkeursalternatief en de varianten op het criterium 'a antal woningen 
binnen 80 meter'. 

Aantal woningen binnen 400 meter 

8. TenneT-roze 

7. Corridor 

6. Ellerhuizen 

5. Winsum 275 

4. N46 verkabeld 

3. N46 west 

1. VKA 

0 50 100 150 200 250 300 

Figuur 19. Beoordeling van het voorkeursalternatief en de varianten op het criterium 'a antal woningen 
binnen 400 meter'. 

4. 2 Beoordeling op het criterium 'Natuur' 

Figuur 20 geeft een grafische weergave van de beoordeling van de alternatieven ten opzichte 

van het voorkeursalternatief op de criteria 'beïnvloeding Natuur Netwerk Nederland' en 

'verstoring weide- en akkervogelgebieden'. Bij dit laatste criterium moet bedacht worden dat in 

geval van verstoring van akkervogelgebieden, compenserende gebieden kunnen worden 

aangewezen of gecreëerd, maar voor weidevogels is dit niet mogelijk. 
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Natuur 

9. TenneT-0ranje n ••• 63 
8. TenneT-roze 

n ••••• 108 
7.Corrldor 

n •••••••••••••••• 305 
6. Ellerhuizen 

1 

••••••••••• 217 

5.Wlnsum rl "." •• "." •• ".".""." •• ".". 463 

4. N46 verkabeld •••••••• 165 
1 •••••••••• 199 

• 1 

3. N46west 

2. N46oost ••••••••• ". . •••••• •• 356 
l.VKA )---i �93 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

•Beïnvloeding NNN gebieden (ha) •Verstoring weide- en akkervogelgebieden (ha) 

Figuur 20. Beoordeling van het voorkeursalternatief en de varianten op het criterium 'Natuur'. 

4.3 Beoordeling op het criterium 'Landschap' 

Figuur 21, Figuur 22, Figuur 23 en Figuur 24 geven achtereenvolgens een grafische weergave van 
de beoordeling van de alternatieven ten opzichte van het voorkeursalternatief op de criteria 
'beïnvloeding Middag-Humsterland', de 'rechtstandfactor', het aantal 'cultuurhistorische 
objecten' en 'doorsnijding open landschap'. 

9. TenneT -Oranje o 

8. TenneT-roze 

6. Ellerhuizen 

5. Winsum 

4. N46 verkabeld 

3. N46west o 

2. N46 oost o 

Beïnvloeding Middag-Humsterland 

l.VKA •••••••••••••••••••• 94 

0 50 100 150 200 

233 

250 

Figuur 21. Beoordeling van het voorkeursalternatief en de varianten op het criterium 'Beïnvloeding 
Middag-Humsterland'. 
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Rechtstandfactor 

9. TenneT-oranje 9,86 
8. TenneT -roze 9,95 

7.Corridor 6,9 
6. Ellerhuizen 10,6 

S.Winsum B,3 

4. N46 verkabeld 10,3 

3. N46west 8,7 
2. N46oost i3,8 

1.VKA 9) 
+-��-�1 ���1---��-+-��---<T����l���-+-��-+��� 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 

Figuur 22. Beoordeling van het voorkeursalternatief en de varianten op het criterium 'Rechtstandfactor'. 

Cultuurhistorische objecten 

9. TenneT-oranje 

8. TenneT -roze 

7.Corridor 

6. Ellerhuizen 

5. Winsum 

4. N46 verkabeld 

3. N46west 

2. N46 oost 

1. VKA 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Figuur 23. Beoordeling van het voorkeursalternatief en de varianten op het criterium 'Cultuurhistorische 
objecten'. 
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Doorsnijding open landschap 

9. TenneT-oranje 

8. TenneT-roze 

7.Corridor 

6. Ellerhuizen 

5. Winsum 28,0 

4. N46 verkabeld 

3. N46west 

2. N46oost 

1. VKA 28,0 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 

Figuur 24. Beoordeling van het voorkeursalternatief en de varianten op het criterium 'Doorsnijding open 
landschap'. 

4.4 Beoordeling op het criterium 'Economie' 

Figuur 25 geeft ten slotte een grafische weergave van de geschatte kosten van het 
voorkeursalternatief en de alternatieve tracés. Omdat geen detailstudie heeft plaatsgevonden 
zijn de kosten gebaseerd op eenheidsprijzen.4 Hoewel de kosten schattingen betreffen, maken 
ze een onderlinge vergelijking mogelijk. 

9. TenneT -oranje 

8. TenneT �roze 

7. Corridor 

6. Ellerhuizen 

5. Winsum 

4. N46 verkabeld 

3. N46west 

2. N46oost 

1. VKA 

OM€ 

Investeringsraming EOS-VVL fase 1 

1 1 1 
146M€ 

1 1 1 
166M€ 

1 1 1 
212M€ 1 

1 1 1 

1 1 1 
"'M€ 1 

1 1 1 
163M€ 

1 1 1 
196M€ 1 

1 1 1 
206M€ 1 

1 1 1 

SOM€ 100M€ 1SOM€ 200M€ 2SOM€ 

•Uitkoop gevoelige bestemmingen • 380 kV station •Bovengronds •Ondergronds 

300M€ 3SOM€ 

Figuur 25. Geschatte kosten (op basis van eenheidsprijzen en in miljoen euro) voor het 
voorkeursalternatief en de alternatieven (uitgevoerd als dubbelcircuit). 

4 De eenheidskosten van 1 km bovengronds dubbel 380 kV circuit lijn zijn gesteld op 5,2 M€. De kosten 
van 1 km ondergronds dubbel 380 kV circuit kabel zijn gesteld op 12, 1 M€. De kosten van 380 kV station 
Vierverlaten zijn geraamd op 56 M€ (met als hoofdbestanddelen: tien nieuwe 380 kV schakelvelden, 
twee extra 220 kV schakelvelden en zes nieuwe 380/220 kV transformatoren alsmede bedienings
gebouwen). De kosten van de uitkoop van één woning zijn gesteld op 0,35 M€. Voor dit laatste is 
uitgegaan van een gemiddelde woningprijs in het buitengebied met een opslag voor procedurekosten. 
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De eventuele meer- of minderkosten van alternatieven worden verrekend in de landelijke 

nettarieven van TenneT. Het is dus niet zo dat deze (enkel) voor rekening van inwoners en 

bedrijven van Groningen komen. 

De kosten van de ondergrondse varianten ('N46 verkabeld' en de twee varianten van Tenneî) 

zijn hoger dan die van de andere varianten. Hierbij kan echter worden opgemerkt dat de 

Minister van Economische Zaken eerder heeft aangegeven dat er ruimte is voor 40 km 

verkabeling in Nederland. Ongeveer 20 km is hiervan reeds vergeven, zodat nog 20 km resteert 

(voor twee tracés van elk maximaal 10 km). 

Ongeacht waar deze verkabeling plaatsvindt - in Groningen of elders - zullen de kosten hiervan 

in de nettarieven worden opgenomen. Indien verkabeling elders plaatsvindt, zullen aan

geslotenen op het elektriciteitsnet in Groningen evenzeer bijdragen, maar hier van geen 

voordeel ondervinden. In geval een deel van de verkabeling in Groningen plaatsvindt, zullen de 

nettarieven in totaal (uitgaande van verkabeling van de volledige 40 km) even hoog uitvallen. In 

die zin geeft Figuur 25 een vertekend beeld. 

4. 5 Vergelijking van de alternatieve tracés 

In Figuur 26 worden de alternatieve tracés vergeleken met het voorkeurstracé. Wanneer een 

alternatief op een specifiek criterium aanmerkelijk beter scoort dan het voorkeurstracé, is dit 

aangegeven met een groen vlak. Wanneer een alternatief significant minder goed scoort, is dit 

gemarkeerd met een rood vlak. Wanneer het alternatief ongeveer even goed scoort als het 

voorkeursalternatief van Tenneî, is het veld grijs gekleurd. 

-
Mensen 

Natuur 

Landschap 

Timing 

Techniek 

Economie 

Politiek 

Criterium 

1. Gevoelige bestemmingen (tot 80 m) [stuks] 

2. Belemmeringen uitzicht (tot 400 m) [stuks] 

3. Verstoring weide-- en akkervogelgebieden [ha] 

4. Nieuwe doorsnijdingen NNN-gebieden [Ion] 

5. Beïnvloeding Middag-Humsterland [ha] 

6. Bundeling van infrastructuur (N46, 110 kV) 

7. Doorsnijding open landschap [Ion] 

8. Cultuurhistorische objecten (tot 400 m) [stuks] 

9. Rechtstandfactor 

10. Geschatte vertraging 

11. Realiseerbaarheid technisch 

12. Meerkosten 

13. Kosten tijdelijke operationele maatregelen 

14. Politieke haalbaarheid 

TOTAAL (1, O, -1) 0 -1 +2 +6 -1 +1 +5 +5 +5 

Figuur 26. Overzicht van de relatieve scores (zonder weging) van de alternatieve tracés ten opzichte van 
het voorkeurstracé. 

Wanneer een vergelijking wordt gemaakt van de alternatieve tracé met het voorkeursalternatief 

blijken met name vier varianten kansrijk: het alternatief 'Corridor' en de drie 

verkabelingsvarianten. Deze alternatieven scoren op alle onderdelen significant beter dan het 

voorkeursalternatief met twee uitzonderingen. Allereerst betreft dit de geschatte vertraging 

(die inherent is aan het feit is dat elke afwijking van het voorkeurstracé ertoe leidt dat een deel 

van de planprocedure moet worden overgedaan). Daarnaast spelen voor de verkabelde tracés 

ook de extra kosten een rol - zij het dat hierbij nuancerende kanttekeningen kunnen worden 

geplaatst (zie §4.4). 
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5 Conclusies 

Hiervoor zijn acht alternatieve tracés voor de nieuwe Noordwest 380 kV hoogspannings

verbinding tussen Eemshaven Oudeschip en Vierverlaten geschetst en beoordeeld. 

Twee varianten springen eruit: het alternatief 'N46 verkabeld' en het alternatief 'Corridor'. 

Beide varianten scoren op nagenoeg alle beoordelingsaspecten beter dan het voorkeurs

alternatief. 

Wel zal het gevolg zijn dat ten minste een deel van de procedure (waaronder het uitvoeren van 

een nieuwe milieueffectrapportage) moet worden overgedaan, wat tot vertraging zal leiden. 

Daarbij dient wel bedacht te worden dat de nieuwe verbinding naar verwachting minstens 50 

jaar in bedrijf zal zijn. 
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'Hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten is klap in gezicht' 

Op 7 februari is er in de Tweede Kamer een debat over de hoogspanningsverbinding 
380 kV tussen Eemshaven en Vierverlaten. Minister Kamp van Economische Zaken 
heeft besloten dat deze verbinding geheel bovengronds wordt aangelegd. 

De regio is het grondig oneens met dit besluit. Wij, wethouders van de betrokken 
gemeenten, het provinciebestuur en zestien maatschappelijke organisaties en 
burgerwerkgroepen, willen dat de hoogspanningsleidingen zoveel mogelijk onder de 
grond worden aangelegd. 

Als minister Kamp blijft bij zijn besluit, wordt ons mooie Middag-Humsterland - nationaal 
landschap nota bene - voor de komende tachtig tot honderd jaar visueel aangetast. In ons 

wierdenlandschap, daterend uit 500 jaar voor Christus, komen dan vier dikke 

elektriciteitsdraden onder elkaar te hangen aan masten van meer dan 50 meter hoogte. Dat 
geldt ook voor het Reitdiepdal, dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland. 

Waardevol natuurgebied dus. 

Dat vinden wij onaanvaardbaar. Het gaat deels immers om een van de oudste 
cultuurlandschappen van West-Europa, een parel die wij koesteren. Gordijnen in het open en 

weidse landschap dat zo kenmerkend voor onze provincie is - alsof je met een dikke stift 

dwars over de Mona Lisa gaat. 

Foto: impressie van toekomstige hoogspanning bij Klein Wetsinge. 

Het trieste is: dit hoeft helemaal niet. Technisch gezien is het mogelijk om in Nederland alle 
kabels onder de grond te stoppen. Omdat dit onbetaalbaar zou worden, is de afspraak dat er 

zo'n 40 kilometer aan hoogspanningskabels onder de grond kan. Wij hebben minister Kamp 

gevraagd om daarvan zo'n tien kilometer in Groningen te gebruiken. 

Maar waar de minister in andere delen van Nederland wel kiest voor alternatieven die hem 

geld kosten, zegt hij tegen ons dat het Groninger landschap voor hem geen pronkjuweel is 
dat je moet koesteren. Kabels onder de grond brengen is te duur en levert ook geen 

meerwaarde op, stelt hij. 
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Toch hebben wij niet het gevoel dat we overvragen. Wij zien, samen met de minister, de 
noodzaak in van de nieuwe verbinding. Nederland maakt immers steeds meer gebruik van 
elektriciteit en moet van het gas af. 

Mede daarom komt de Cobra-kabel naar Scandinavië naar de Eemshaven, zodat Nederland 
duurzaam aan de stroom kan. De energie-infrastructuur die bij ons in Groningen gestalte 
krijgt, is dan ook cruciaal voor de gehele Nederlandse energievoorziening. De Eemshaven is 
het stopcontact, en de hoogspanningsverbinding door onze provincie het verlengsnoer voor 
de Randstad. Mag dat verlengsnoer een beetje netjes worden weggestopt, zoals je in je 
huiskamer ook doet? 

In het debat komen waarschijnlijk de drie moties aan de orde die de Kamer vlak voor Kerst 

aannam. Moties waarin het parlement de minister opriep om te zorgen voor een beter 
draagvlak in de streek voor de route van de nieuwe hoogspanningskabels. Moties, die de 
minister naast zich neer legde. 

Nu hoeven het ministerie van Economische Zaken en netwerkbeheerder Tennet wat ons 
betreft niet helemaal opnieuw te bekijken welke routes mogelijk zijn. De provincie Groningen 
heeft afgelopen zomer al eens laten bekijken welke varianten er mogelijk zijn. Maar omdat 
de tijd dringt, zijn wij - alle betrokken bestuurders van de regio - al tevreden als we tien 
kilometer van de route die de minister heeft aangewezen onder de grond krijgen. Hoewel het 
natuurlijk vreemd is dat er überhaupt tijdnood is ontstaan: in 2009 startte het ministerie van 
EZ al met het proces om een nieuwe hoogspanningsverbinding te plannen. 

Het is onverteerbaar dat wij nu de rekening krijgen voor dit jarenlang slepende proces. En 

dat terwijl er bestuurlijk grote bereidheid is om aan de nieuwe hoogspanningsverbinding mee 
te werken. We snappen de urgentie. Daarom is het ongelooflijk zuur en een klap in ons 
gezicht dat minister Kamp onze uitgestoken hand negeert. Veel erger nog is dat hij de 
waarden van ons landschap voor de komende decennia verschrikkelijk aantast. 

Gedeputeerden , 

namens de provincie Groningen 

en Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Ten 
Boer, Winsum, Bedum, Zuidhorn en Groningen. 

Ook namens 
Natuur en Milieufederatie Groningen, Agrarische Natuurvereniging Stad en Ommeland. Het 
Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen, Werkgroep bewoners 
Westerdijkshorn, Vereniging van Dorpsbelangen Sauwerd/Wetsinge, Stichting Oude 
Groninger Kerken, Vof Kerk Klein Wetsinge, Bond Heemschut Groningen, Groninger 
Dorpen, Natuurmonumenten, Avifauna Groningen, Werkgroep 380 Westeremden, 
Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk, Molenstichting Winsum en buurtschap 

Nieuwbrug. 
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WEIDEVOGELMANIFEST GRONINGEN 2017 

Weidevogels horen bij het open cultuurlandschap en horen daarom bij Groningen. In 

2008 formuleerde provincie Groningen als doelstelling dat de populatie weidevogels 

binnen 10 jaar zou stabiliseren op het niveau van 2006. "We streven uiteindelijk naar 

een populatie in Groningen van 2000 broedparen grutto's in de weidevogelgebieden." 

Nu, 10 jaar later, kunnen we vaststellen dat dit niet is gelukt, maar dat de aantallen 

verder zijn gedaald. Om de populatie-afname te stoppen is een grotere inzet nodig en 

een goede samenwerking tussen alle betrokken organisaties. 

De ondertekenaars van het Weidevogelmanifest Groningen 2017 onderschrijven 
de urgentie tot actie, slaan de handen ineen en spreken af: 

1. Uiterlijk 1 december 2017 het 'Groninger Actieplan Weidevogels' vast te stellen'. 

2. In het Actieplan doelen en maatregelen op te nemen die, binnen 10 jaar na 

vaststellen van het Actieplan, leiden tot de realisatie van de doelstand van 2.000 

broedparen grutto's. 

3. Voor deze maatregelen draagvlak te creëren en te kiezen voor een bottum-up 

benadering. 

4. De uitvoering van het Groninger Actieplan Weidevogels direct na het vaststellen 

hiervan te starten. 

5. In het Actieplan expliciet vast te leggen welke ondertekenende partij(en) 

verantwoordelijk is (zijn) voor welke te nemen maatregel( en). 

6. Het Actieplan richt zich onder andere op de volgende onderdelen: 

Versterken weidevogelgebieden 
Inzet tot een kwaliteitsslag in de weidevogelgebieden door inrichting en beheer, 

areaalvergroting en uitvoering van maatregelen die de openheid en rust 

vergroten. 

Een en ander op basis van nader onderzoek m.b.t de realisatie van vitale 

weidevogellandschappen en/of optimalisering omstandigheden voor 

weidevolgels op perceelsniveau. 

Optimaliseren waterbeheer 
In de weidevogelgebieden wordt gestreefd naar het verbeteren van het 

waterbeheer voor weidevogels. Dit bijvoorbeeld door (flexibele) peilverhoging in 

het voorjaar, inrichting van plas-dras locaties en aanpassing van oevertaluds. 

Kruidenrijk grasland 
Inzet op vergroting van het areaal kruidenrijk grasland (kuikenland) zowel 

binnen als buiten de reservaten. Onder andere door uitvoering van een pilot 

m.b.t. (versnelde) omvorming naar kruidenrijker grasland. 

Onderzoek m.b.t. voedselaanbod voor kuikens in kruidenrijk grasland. 

Ruimtelijke inkadering 
Deelname aan weidevogelbeheer in gebieden met agrarische functie mag geen 

planologische schaduwwerking hebben op de agrarische bedrijfsvoering. 
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Stimuleren natuurinclusieve landbouw 

Boeren in en rondom de weidevogelkerngebieden stimuleren om in hun 

bedrijfsvoering meer aandacht te schenken aan biodiversiteit en daarmee 

natuur en landbouw te combineren. 

Uitwerking p redatiebeheerp lannen 

In de verschillende regio's worden predatiebeheerplannen uitgewerkt en tot 

uitvoering gebracht. Hiermee wordt ook meer inzicht verkregen in de rol van 

predatie in het weidevogelbeheer en de effectiviteit van maatregelen. 

Gestructureerde monitoring en kennisontwikkeling 

Er vindt structurele monitoring en kennisontwikkeling plaats waarbij het gaat om 

dataverzameling, -afstemming en -uitwisseling, analyse en rapportage. 

Communicatie en draagvlak 

Grondeigenaren, burgers en vrijwilligers(groepen) worden betrokken bij het 

opstellen en uitvoeren van het Actieplan. Mogelijkheden voor 

draagvlakvergroting zijn: 

- Het organiseren van een terugkerend Groninger weidevogelfestival 

- Het houden van weidevogelexcursies en -lezingen 

- Het verantwoord (beter) beleefbaar maken van weidevogelhotspots 

7. De ondertekenaars van dit manifest zijn bereid het Actieplan gezamenlijk nader uit 

te werken, draagvlak te creëren voor en uitvoering te geven aan de maatregelen 

en samen op zoek te gaan naar de benodigde financiële middelen en/of het 

creëren van kansen en meerwaarde voor agrarische ondernemers. 

Datum: 6 april 2017 

Collectief Groningen West 

Collectief Groningen Midden 

LTO-Noord 

Het Groninger Landschap 

Natuurmonumenten 

Staatsbosbeheer 

Vogel bescherming 

Avifauna Groningen 

Landschapsbeheer Groningen 

IVN Groningen 

Natuur en Milieufederatie Groningen 

Wildbeheereenheden Groningen 
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MACHTIGING 

Hierbij verklaartl-.eFltlareR ondergetekende(n}, 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

. . . . . ..... .... .... ... . . ........ .... . . . . .. (adres), dat 

de heer  , beleidsmedewerker van de Natuur en Milieufederatie Groningen, 

gemachtigd is om namens hem/haar/hen een zienswijze in te dienen tegen: 

de ontwerpbesluiten voor de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding 
van station Eemshaven Oudeschip naar station Vierverlaten, 

hen te vertegenwoordigen in hoorzittingen, het woord te voeren, stukken op te vragen 
en in te zien en voorts alles te doen wat gemachtigde in het kader van deze procedure 
nodig acht. 

o\ , r, , \.Sef+'2.o_e.V\ "'-.)oov-c.lè a..er 
e .:Je. Wl ct c1A1 \SVI e 

0 .._) 

2 S be v.;) c Y\ e,.. 5 !J �"" '6 lA....U..q- 1-- <:. ch a.p 
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Verzonden: Donderdag 3 augustus 2017 13:51 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Noord-West 380 kV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  

Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: Werkgroep 380 kV Sauwerd-Wetsinge 
Mede namens:  , Groot Wetsinge 

  in Sauwerd 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Vanuit mijn huis aan de  heb ik het volle gezicht op de bestaande stalen 
vakwerkmast, die vervangen gaat worden, op vrijwel dezelfde plaats, door twee 
ondoorzichtige stalen buismasten, die zodanig geprojecteerd zijn dat ik ze naast elkaar krijg 
te zien, waardoor het zicht op het achterliggende dorpje Klein Wetsinge ernstig geweld 
wordt aangedaan. Bovendien zijn juist op deze plaats de beide buismasten extra dik t.g.v. 
een knik in het geprojecteerde tracé. Ik vind dat ik hierdoor ernstig wordt benadeeld in mijn 
uitzicht. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Zie hiervoor de twee bijlagen 

Reactie 
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Aan de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu, de colleges van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Loppersum, Winsum, Zuidhorn, de 
presidem-directew: wi+ProRail, bet dag4s.� ����'Ml� WA 

gedeputeerde staten van de provincie Groningen, 

t.a.ll. 811reat1 � 
lnspraakpunt Noord-West 380 kV 
www.hureau-energ,iep.raiecten.nl 

Betreft: Zienswjjze Noord-West 380 'J<V 

Sauwerd, 2 augustus 2017 

Geachte ministers, -geachte "COileges en overige bestuurders, 

Naar aanleiding van de tervisielegging van het ontwerp Rijksinpassingsplan aanleg 380 kV
hoogspanningsverbinding Noord-West Nedertand breng ik graag net volgende oncteraw aa'"1""1d...,a,...ct�1t. 

Het is miifl zienswijze op bovengenoemde tervisiete.gging n.a.v_ een gedeelte uit "Zomergasten". het tv
programma van de VPRO, dat uitgezonden is op zondagavond 30 juli 2017, hoogst actueel duS. 
c" .... "nno.c.clor c:be'"'""'"..... . Anr I "'"� ,A�+ ........ _" ......... +Al .... ,,.,.,,..,." n.BÏnt.BnHL>liNi A ........ " .!an· A"'"""' .-...� """'�""'va.n��van ���� """'......_ �......_. � _ . me �ag 

Op zeker moment gaat het gesprek over de stad Amsterdam die in kringen van hoger opgeleiden steeds 
populairder wordt om in die stad te werken en te wonen. Daardoor stijgen de huizenprijzen en de huren, 
waa«io.Gf lleet anderen (moeten) Wtwij.ker.\ Mal' destedea �Lelystad" A&mere,. tioiom, 
Purmerend, Zaandam, Haarlem, Amstelveen. Overloopsteden, noemt Van der Laan die steden. Dit geldt 
volgens hem voor meer steden, wereldwijd en ook in Neder1and, bijvoorbeeld de stad Groningen. Ook daar 
s{ijgoooooot�ZOO� eft�OO meflOOAtHe.fft<le stad�.fttKlwefl{ hebbeft,, wooefl.ffl 
de buitengebieden. Buiten de Randstad zijn dat veelal tevens krimpgebieden, zo ook in Noord-Groningen. 
Van der Laan noemt Groningen specifiek om dat de interviewster, Janine Abbring, tot voor kort zelf 
w� in WestetemdeA, hem een v�sletde� het� 11an�. 

Citaat Van der laan: 
"Over krimpgebieden, je houdt het niet tegen. Je moet krimp aanvaarden. Dus niet tegen de stroom in 
� aanleggen ol .sdltllen bouweo IJ/ wat .dan ook. Dat Jukt.je gewoon niet.De uraagJjje 
gesteld moet worden ts: watvour gebied wn je zijn?' 
Nu hebben we het geluk dat die krimpgebieden in Nederland gelukkig vaak in hele mooie gebieden liggen, 
bijvoorbeeld Noord-Groningen. een prachtig gebied. 
(. .. ) 
Gebruik die kracht, gebruik dat industrieel erfgoed om daar mooie dingen te doen. Eigenlijk is het 
basisschema van wat de oplossing kan zijn dat mensen die het in die steden goed doen, kunnen uitrusten 
en genieten van het platteland, waarbij het platteland zijn kracht heeft. 
( .. .) 
Is het niet zo dat wij in het algemeen in Nederland heel erg achter lopen bij wat in Parijs bij11.oorbeeld al 
veertig, 1/ijftig jaar, zo is? Daar gaat de Parijzenaar op vrijdagavond naar de Campagne. Datzelfde zie je ook 
in andere grote steden. En dat gaat volgens mij in Nederland ook komen. 
f..J 
Naamräte het teven in onze grote steden jêfchtigerwordt, gaat die behoefte aan meer rust untstaan. Ik zie 
daar een rui/mogelijkheid. Het is natuurlijk zo dat de mensen in de krimpg.ebieden zeggen, wij hebben de 
grote steden in het westen geholpen met de renoval.ie van de- olXl!I stadswijken rot. ''.(J[�''... ZDa1s 
gedaan is in Amsterdam onder Jan Schaefer (toenmalig raadslid, later kamerlid en staatssecretaris en ten 
slotte wethouder van Amsterdam, BK). Die wijken stonden er waardeloos voor, maar zijn gered door het 
J.aad.. JWt is.au de beJJt1 aan de� .oen.bet pJatteJ:wlieredden. Maar .daa moeten� tJst wel inte!J/gent 
doen." 
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Mijn zienswijze: 
In dit citaat spreekt een man van statuur en met eivaling in het besturen van een grote stad. Hij heeft een 
brede v1ste en durft nieuwe wegen in te staan. wat mij voofm tfeft is dat �der: l.aafl: WKit datëe- � 
een ereschuld heeft naar de buitengebieden in het algemeen. Met door ons allemaal opgebrachte 
belastinggelden zijn de grote steden in het westen opgeknapt, gerenoveerd en vernieuwd. Nu is het de beurt 
a<m..ctebuä�. m �op.dit momem�. �-'Vanoderla&l.weet 
dat je het buitengebied niet moet verpesten omdat het een krinpgebied is, waar weinig mensen wonen. Maak 
er juist een parel van, aantrekkelijk als overloopgebied. Dit geldt ook voor voor de werkenden in de Stad 
Grooingen.. Investeer in z.utk.e ba 1ifengebieden, maar dan: we! intelligent &leg: daar dusgeen .bollettgrondse 
380 kV hoogspanningslijn aan irr Noord-Groningen. 

Ook de provincie Gmningen;. g.emeenten .en maatscb-appelijke ruyanisaties hebben meermalen aangegeven 
zich in te willen zetten om het cultureet-htstorische karakter van het landschap van Noord-Groningen te 
behouden én het gebied verder te ontwikkelen met oog voor de bijzondere kwaliteiten. In mijn visie kun 
ie onmog_eiiik zo'n 380 kV bovengrondse hoog_spanoingsJijm als een mega-structuur aanbrengen, zonder 
-Oeze waarden geweld aan te <iaen. Laat-Oit gebied niet vernield worden <!oor een een mega-strttctttur. 

Ik vraag. u dringend verder vooruit te kijken in uw beslissing, minstens vijftig jaar en zo mogelijk nog verder. 
Laat u niet dwingen door de dringende noodza-ak om de opgewekte -energie in de Eemshaven op imrte 
termijn te moeten transporteren middels deze 380 kV hoogspanningslijn, de waan van de dag. De 
ontwikkeUng_en in  de energiesector g_aan immers snel. Laat Noord-Groningen niet verpest worden door een 
technisch netwerk van ctracten ctat dit g-ebtetl voor lange tijd, misschien wel vooT vijftig raar m tweeën snrjdt. 

lk zie in het g_ebi� met name tussen Sauwerd en Klein� maar ook richting Bedum-Loppersum
Westeremden, geen enkele vergelijkbare structuur in het randschap die rechtvaardîgt dat een dergeriJke 
!'l"lega-structuur opnieuw aangelegd moet worden, sterker: u wilt een nóg grotere en zwaardere 
� boteiwen dan die nu aanwezig is.. Maar die. bestaande stntdJtt!f (de.22.D-kV 
hoogspanningslijn) zal worden verwijderd en dus kunt u de nieuwe structuur daar niet (meer) mee 
vergelijken. De enige grootse elementen die er nu zijn, worden gevormd de enorme vergezichten, de 
massale�� en.het uägestrekte \4akke taM. Hoe-kunt a z.o-'n � meg.a-.sUUctUUf wn 
een 380 kV bovengrondse verbinding daarmee vergelijken? Immers, andere vergelijkbare structuren als de 
te-bouwen ���fttetin-Noor�. 

Of bedoelt u als vergelijkbare structuur voor de geplande 380 kV hoogspanningsleiding de spoorlijn van 
Sauwerd naar Delfzijl? Deze spoorlijn, die feitelijk alleen vanaf kaarten of vanuit het vliegtuig is waar te 
nemen, is-tlooguit � met& hoog, als spoor-dijk llOOl' 4e rails. Op oogOOGgte is zn'n suuctuur #l bet 
landschap nauwelijks te zien, mede door het ontbreken van bovenleidingen met de bijbehorende stalen 
portalen. Ook deze vergelijking_ deugt niet. 

De-ze 380 kV hou-gspannrngslfjn vemie1t de eeuwenoude wa-arcten van het landschap, de masten en kabels 
zijn van grote afstand te zien als een gordijn van draden, niet passend in de l<Jeinschalige stucturen van dit 
landschap_ Het platteland van Noord-Grooingen wordt hiennee voor langere tijd doorsneden en in tweeëa 
geknipt. Na de schadedoor de aarbevmgen- is dit an-dennaai een aanstag op het tand van Noord-Groningen. 
Deze manier van werken èn kijken zoals ik die waarneem in de stukken die ter visie liggen, druist geheel in 
tegen hetgeen burgermee-ster Van der Laan in genoemde tv-uitzending_ heeft opgemerkt over de gebieden 
mnd grote steden, ook zoals in Noord-Groningen. 

Mijn zienswijze is gericht op het gehele plan. maar vooral op het planologjscile deel eivan. lk verzoek u, 
onder verwijzing naar artikel 2:3 Algemene wet bestuursrecht (Awb) deze zienswijze door te zenden naar de 
betreffende bestuursorganen. 

Ik wens u voorts veel wijsheid toe bij het opstellen van het definitieve plan vertrouw erop dat u 
boveqgeooemde opmedcingen bij uw-definitieve besluit he!rekt. 

De werkgroep Sauwerd-Wetsinge 380 kV (onderdeel van Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge), 
  

�dezen: 
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Verzonden: Donderdag 3 augustus 2017 14 :24 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Noord-West 380 kV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat: Postbus 
Huisnummer: 186 

Postcode: 9200 AD 
Woonplaats: DRACHTEN 
Telefoonnummer: 088-8886666 

E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: LTO Noord 

Reactie 
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Vestiging Drachten 

Bureau Energieprojecten 
lnspraakpunt Noord-West 380 kV 
Postbus 248 
2250 AE VOORSCHOTEN 

Doorkiesnummer: 088 - 88 86 666 Datum: 1 augustus 2017 Referentie: 01717/gr/tw-nv 

Faxnummer 088 - 88 86 660 

Betreft: Zienswijze LTO Noord ontwerpbesluiten Noord-West 380 kV 

Geachte Minister, 

Naar aanleiding van de ter visie legging van de ontwerpbesluiten voor de aanleg van de 380 kV
hoogspanningsverbinding van station Eemshaven Oudeschip naar station Vierverlaten, maakt LTO Noord gebruik 

van de mogelijkheid te reageren op voorliggende ontwerpbesluiten via onderstaande zienswijze. 

A. Cultuurtechnische werken 
Voor agrarische ondernemers is het van belang dat de cultuurtechnische werken op een goede manier 
plaatsvinden, immers Tennet en de aannemer zijn bij de aanleg van de hoogspanningsverbinding te gast bij 
de agrarische ondernemers. 

Reactie LTO Noord 
• Bij rapportages over de veldonderzoeken per mast staat dat bij de normen dat de CSK-25-N 

cultuurtechniek versie 6, van 3 september 2007is toegepast. LTO Noord verzoekt de meer recentere 
versie genaamd de CSK-25N cultuurtechniek versie 8 van 3 oktober 2016 van Gasunie van 
toepassing te laten zijn (werkstrook-ontgraven-bemaling en lozing- kruizingen- aanvullen 

werkputten/sleuven- drainage- eindafwerking- kwaliteit -en keuringseisen-milieu en bedrijfshygiëne). 
Tevens vraagt LTO Noord voor een bindende (en geen adviserende) norm voor de aannemer t.a.v. de 
cultuurtechnische werken (zie ook volgend aandachtspunt). 

• Bij de uitvoering en controle van het onderdeel cultuurtechniek verzoekt LTO Noord verzoekt om 

dagelijks toezicht tijdens de bouw van de hoogspanningsverbinding. De reden hiervoor is de 
gewijzigde contractvorm genaamd type UAV-GC. De onderbouwing vanuit LTO Noord om toezicht op 
de cultuurtechnische werken te vragen en bindende voorschriften richting de aannemers t.a.v. de 
cultuurtechnische werken zijn is dat Tennet met deze contractvorm voor de aannemers van: 

- Verplichte voorschriften (middel) naar adviserende (doel) voorschriften gaat en van 
- Toezicht tijdens de bouw naar een toetsmoment achteraf. 

• Daarnaast vraagt LTO Noord vooraf om een programma van eisen vanuit de agrarische ondernemer 
waarin aangegeven wordt op welke manier rekening gehouden wordt met de cultuurtechnische 
wensen en bedrijfsmatige planning van de agrarische ondernemer die de grond tijdelijk beschikbaar 
stelt voor de aanleg van de hoogspanningsverbinding. 

• Schoon zand (geen gebiedsvreemd zand) en schoon water (blijf af van oppervlaktewater) zijn voor
waarden om aan de fytosanitaire (plant -en bodemgezondheid) regelgeving te kunnen blijven voldoen. 

LTO Noord - Morra 2 - 9204 KH Drachten - Postbus 186 - 9200 AD Drachten 
T 088 - 888 66 66 - F 088 - 888 66 60 - E info@ltonoord.ni - 1 www.ltonoord.ni 
Het hoofdkantoor is gevestigd in Zwolle - KvK 08 13 06 50 
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B. Ondergronds 

De minister van Economische Zaken heeft niet besloten dat een deel van de voorgenomen 380 kV
hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten ( 10 km) ondergronds kan worden aangelegd. 

Reactie LTO Noord 
• Ondergronds tot 10 km is technisch mogelijk en LTO Noord vindt dat de Minister prima 10 km voor 

Groningen beschikbaar kan stellen vanuit het landelijk (budgettair) kader/quotum van maximaal 40km. 
• Het Meest Milieuvriendelijke alternatief (MMA) is in eerste instantie als voorkeurstracé naar voren 

gekomen met als afwegingscriteria gevoelige bestemmingen-ondergronds en ecologie. EZ kiest 
echter voor een ander voorkeursalternatief (VKA) omdat 10 km ondergronds voor EZ te duur zou zijn. 
Dit terwijl de meerkosten hiervoor (slechts) 105-135 miljoen bedragen. T ennet heeft aangegeven dat 
ondergrondse aanleg vanuit leveringszekerheid en meerkosten verantwoord is. Volgens LTO is dit 
een kans voor het gebied. Het volgende punt gaat in op de maatschappelijke meerwaarde van 

ondergrondse aanleg. 
• LTO Noord vindt dat er bepaalde delen zijn van het Groningse cultuurlandschap waar door een 

ondergrondse aanleg van de hoogspanningsverbinding de aanwezige waarden van openheid en 
weidsheid, leefbaarheid en historische wierden en dorpen qua cultuurhistorie en identiteit behouden 
blijven. Dit is de maatschappelijke meerwaarde van waarden. Waarde zonder betekenis is te 
verkopen en als criterium af te wegen tegen andere criteria in een afwegingskader, waarde met 
betekenis is wellicht onverkoopbaar. Er zijn cultuurhistorische delen van Groningen waar de waarde 
betekenis heeft. Doordat de waarde betekenis heeft is het op waarde te zetten. EZ kan alleen een 
goede afweging maken door de aan\l\lezige waarden op waarde te zetten en te vergelijken met de 
meerkosten voor ondergrondse aanleg. Dat is volgens LTO Noord de manier om de maatschappelijke 
meerwaarde van ondergrondse aanleg inzichtelijk en evident te maken. Deze onderbouwing van de 
maatschappelijke meerwaarde en afweging ontbreekt. Misschien is de uitkomst van de aanwezige 
waarde wel dat uitkomt tussen de 105-135 miljoen of zelfs onverkoopbaar is, in dat geval is zeker een 
ondergrondse deel van de hoogspanningsverbinding gerechtvaardigd. 

C. Bouwregels 
3.2 Bouwregels 
3.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Er zijn ter plaatse slechts bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan. Voor het bouwen van 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 
a. er zijn enkel erf- en terreinafscheidingen en bouwwerken ten behoeve van dagrecreatieve 

voorzieningen toegestaan; 

Reactie LTO Noord 
LTO Noord stelt voor om niet alleen enkel erf- en terreinafscheidingen en bouwwerken ten behoeve van 

dagrecreatieve voorzieningen toe te staan maar ook veekerende afrasteringen en dam hekken. 

9.2 Bouwregels 
Bovenstaand verzoek (toestaan van veekerende afrasteringen en damhekken) doet LTO Noord tevens bij 
artikel 9 Leiding - Hoogspanningsverbinding 2x110 kV ondergronds, 9.2 bouwregels. 

2 
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9.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 
9.4.1 Verbod 
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding 2x110 kV 
ondergronds' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken 
zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting en bomen; 
b. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
c. diepploegen; 
d. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 
e. het verrichten van grondroeractiviteiten anders dan normaal spit- en ploegwerk; 
f. het uitvoeren van grondbewerkingen in de vorm van afgraven en ophogen; 
g. het aanleggen, verruimen of dempen van wateren; 
h. het uitvoeren van activiteiten met en/of opslag van stoffen die bij of krachtens het bepaalde in hoofd

stuk 9 van de Wet milieubeheer aangeduid zijn als milieugevaarlijk of één of meer van de volgende 
eigenschappen hebben: ontplofbaar, oxiderend, (zeer) licht ontvlambaar, (zeer) giftig, bijtend, 
irriterend of schadelijk. 

Reactie LTO Noord 
Bovenstaande beperkingen (a-h) gelden vanaf het moment dat het Rijksinpassingsplan (RIP) is vastgesteld. 
Omdat de ondergrondse aanleg van de 110 kV jaren in beslag kan nemen vindt LTO Noord het onredelijk dat 
de agrarische gebruiksmogelijkheden voor de grond hierdoor langdurig beperkt kan worden. LTO Noord 
verzoekt dit aan te passen. Als gedurende de vaststelling van het RIP en de uitvoering een 
aanlegvergunningsstelsel van toepassing wordt dan dienen de kosten voor het eventueel vooronderzoek en 
de leges voor rekening van de initiatiefnemer te komen. Indien er sprake is van een aanlegvergunningstelsel 
dan verzoekt LTO Noord dit schriftelijk vast te leggen in de planregels. 

Wij vertrouwen er op dat u onze opmerkingen en aanbevelingen betrekt bij het opstellen van het definitieve plan. 

Met vriendelijke groet, 

 

3 
01717/gr/tw-nv 

0026 

371 van 462



Verzonden: Donderdag 3 augustus 2017 14:56 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Noord-West 380 kV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat: Postbus 
Huisnummer: 186 

Postcode: 9200 AD 
Woonplaats: DRACHTEN 
Telefoonnummer: 088-8886666 

E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: LTO Noord 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Het begeleidende formulier bij de zienswijze was bij een eerdere poging niet correct 
ingevuld: het emailadres is fout vermeld, het moet zijn  ipv 

Vandaar deze tweede indiening. 

Reactie 
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Zwolle, 02 augustus 2017 

PER AANGETEKENDE POST 
Bureau Energieprojecten 

lnspraakpunt Noord-West 380 kV 

Postbus 248 

2250 AE VOORSCHOTEN 

E-mail :  

Tel :  
Fax :  

0 3 AUG 2017 

Ons kenmerk 

Uw kenmerk 

: 5617 /advies - ZIENSWUZE Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kV EOS·W 

Geachte mevrouw, heer, 

Namens: 

de heer , l; en zijn zoon: 

de heer , , 

maak ik hierbij hun zienswijze kenbaar op de stukken die momenteel ter inzage liggen met betrekking 

tot de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding Noord-West tussen Eemshaven Oudeschip en 

Vierverlaten (EOS·WL) in de provincie Groningen. De stukken liggen blijkens de kennisgeving ter inzage 

tot en met donderdag 3 augustus 2017. 

Deze zienswijze richt zich met name op de volgende stukken: 

ontwerpbesluit rijksinpassingsplan NW380 EOS-WL 

ontwerpbesluit gemeente Eemsmond omgevingsvergunning bouwen masten 762 t/m 768 

(aanvraag nr. 6) 

ontwerpbesluit gemeente Eemsmond omgevingsvergunning tijdelijke werkterreinen, werkwegen 

en uitritten (aanvraag nr. 7) 

ontwerpbesluit Rijkswaterstaat Wbr vergunning tijdelijke in-/ uitrit N33 (aanvraag nr. 22) 

Omschrijving situatie 
Cliënten (vader en zoon) exploiteren in maatschapsverband een grootschalig akkerbouwbedrijf in 

Oudeschip (gemeente Eemsmond) aan de  net onder de Eemshaven. De maatschap 

staat geregistreerd in het handelsregister onder KvK-nummer 01150338 onder de naam Maatschap  

. Vader  woont nu in Delfzijl. Zoon  is als beoogd bedrijfsopvolger 

op het bedrijf aan de  komen wonen. 

Vestiging Zwolle ,.. Meeuwe n 8 'Il Zw 

Vestiging Almelo " Gr nz n 2 Pc 
info@driehoekadvocaten.nl www.driehoekadvocaten.nl 

T 38 426 2 50 F 38 42 2 5 
546 83 1 j F S46 83 1 55 

Vestiging Zwolle 
Mr. H.E. Davelaar 
Mw. Mr. M.H. Doornbos 

Vestiging Almelo 
Mw. Mr. G. van Lent 
Mr. J.J. Paalman 
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Het bedrijf van cliënten is geen doorsnee akkerbouwbedrijf. Het is een zogenaamd stamselectie bedrijf 

voor aardappelen. Hier wordt het uitgangsmateriaal geteeld voor de Nederlandse pootgoed productie. 

Cliënten kopen bij kwekers miniknolletjes in die zij gedurende circa drie jaren laten opgroeien tot 

volwaardig en gezond stam materiaal. Dit stammateriaal wordt verkocht aan vermeerderingsbedrijven 

in Nederland die hiermee pootgoed telen en vermeerderen. Deze vermeerderingsbedrijven verkopen 

vervolgens hun pootgoed aan aardappeltelers die uiteindelijk de aardappelen verkopen voor 

consumptie of voor de zetmeelmarkt. 

De stamselectie is een kwetsbaar proces. Tijdens dit proces moeten de opgroeiende knolletjes 

gevrijwaard blijven van besmetting met virussen en van bacterieziekten. Het product dat cliënten 

leveren is van hoge kwaliteit, het moet volledig gezond zijn en vrij van virussen en ziekten. Te allen 

dient te worden voorkomen dat inferieur stammateriaal wordt verkocht aan de afnemers. Het poten 

van inferieur stammateriaal kan leiden tot ziekte in de aardappelen waardoor de oogst mislukt of moet 

worden vernietigd. Het proces van stamselectie staat onder strenge controle van de Nederlandse 

Algemene Keuringsdienst (NAK). Stamselectie bedrijven worden standaard met regelmaat (om de paar 

weken) gecontroleerd door de NAK, zo ook het bedrijf van cliënten. Daarnaast vindt standaard controle 

plaats door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). 

Op het bedrijf van cliënten gelden strenge ontsmettingseisen. Dit geldt niet alleen voor schoeisel en 

kleding, maar ook voor de materialen waarmee wordt gewerkt op het bedrijf en op het land, 

waaronder ook de circa 2.500 aardappelkisten die ieder jaar grondig worden gereinigd. 

De hoogspanningsverbinding met bijbehorende werken is geprojecteerd op één van de percelen van 

het maatschapsbedrijf van cliënten, te weten perceel kadastraal bekend Uithuizermeeden M 77, groot 

37 hectare 25 are 20 centiare. Dit perceel is eigendom van vader (DJ. Bakker) en ingebracht in de 

maatschap. Een kadastraal uittreksel en een kaart waarop de hoogspanningslijn staat ingetekend, 

wordt overgelegd als bijlage 1. 

Meer specifiek aangeduid: de hoogspanningsverbinding met bijbehorende werken zijn geprojecteerd in 

de kop van het perceel M 77, dit is aan de noordzijde, daar waar de verbinding - komend vanuit 

Eemshaven - in zuidelijke richting het riviertje de Groote Tjariet oversteekt. Het perceel van cliënten 

grenst daar aan de Groote Tja riet. 

Volgens de stukken die nu ter inzage liggen, zijn in verband met de hoogspanningslijn onder meer de 

volgende werken geprojecteerd op het perceel M 77 van cliënten: 

• Mast 768. Dit is een zogenoemde hoekmast. 
• Zakelij k  recht-strook 
• Lierplaats nabij de mast met bijbehorende werkweg 
• Werkweg tussen de mast 768 en de N33 
• Werkterrein nabij de uitrit op de N33 
• In-/ uitrit op de N33 

Cliënten hebben de volgende bezwaren tegen de plannen. 

1. Strijdig met bedrijfsbelang 

De realisering van werken op de landbouwgrond van cliënten veroorzaakt schade. Daar waar de 
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werken, zowel de definitieve werken als de tijdelijke werken van infrastructuur, worden aangebracht 

op het land van cliënten, kan niet meer worden geteeld. Cliënten lijden daardoor gewasschade. 

Medewerkers van TenneT zijn met cliënten komen praten over een vergoeding voor gewasschade. De 

door TenneT voorgestelde bedragen zijn standaardbedragen die uitgaan van een standaard 

akkerbouwbedrijf. Deze bedragen zijn te laag en niet van toepassing op het bedrijf van cliënten. Zoals 

hiervoor al  toegelicht is het bedrijf van cliënten geen doorsnee bedrijf. Het bedrijf is een stamselectie 

bedrijf waar hoogwaardig uitgangsmateriaal wordt geproduceerd voor vermeerderingsbedrijven die dit 

gebruiken voor de teelt van pootgoed. Het productieproces duurt een aantal jaren, is kwetsbaar en 

omgeven door eisen van de keuringsdiensten. Zowel voor wat betreft de kosten als de opbrengsten 

wijkt het bedrijf af van een regulier akkerbouwbedrijf. 

Minstens zo belangrijk is de bedrijfshygiëne. Cliënten hebben hun bedrijf zodanig ingericht dat het 

risico op besmettingen en ziekten in hun gewas minimaal is. Alle bezoekers van het bedrijf dienen eerst 

hun schoeisel en kleding geheel te ontsmetten alvorens zij op het bedrijf en het land mogen komen. 

Straks zullen in verband met de aanleg van de hoogspanningsverbinding allerlei werklieden door het 

land gaan lopen en zal allerlei materieel door het land gaan rijden. De bedrijfshygiëne die op dit 

moment uitstekend georganiseerd is en die een waarborg vormt ter voorkoming van besmettingen en 

ziekten in het gewas, wordt op dat moment geheel verstoord. 

Zelfs voor het geval TenneT zou aanbieden dat personeel en materieel eerst worden ontsmet alvorens 

het land van cliënten te betreden, dan nog geeft dat aanbod geen garantie dat dit ook werkelijk 

gebeurt. Cliënten hebben momenteel volledige controle over hun bedrijf en de bijbehorende 

bedrijfshygiëne. Bovendien worden cliënten hierop gecontroleerd door de NAK en NVWA. Cliënten 

ervaren dat het belang van strikte inachtneming van deze bedrijfshygiëne al lastig is over te brengen op 

medewerkers van TenneT, laat staan op werklui en inhuurkrachten die op het land van cliënten zullen 

gaan werken aan de hoogspanningsverbinding. De kans bestaat dat deze het belang van de 

noodzakelijke (maar in hun ogen wellicht overdreven) ontsmettingsmaatregelen niet zien of 

onderschatten. Cliënten willen elk risico op besmetting of verspreiding van ziekten voorkomen, omdat 

de gevolgen dramatisch kunnen zijn. Besmetting of verspreiding kan eenvoudig worden veroorzaakt 

door het meedragen van ziektekiemen of schadelijke bacteriën in bijvoorbeeld profiel van schoeisel of 

van banden. Als een ziekte uitbreekt in de gewassen van cliënten, of in de pootgoedoogst van klanten 

aan wie cliënten uitgangsmateriaal hebben geleverd, is de schade niet te overzien. Het voorgaande 

klemt te meer nu, blijkens de stukken, de werkzaamheden maar liefst drie jaar lang mogen voortduren: 

de vergunningen voor de tijdelijke werkzaamheden worden verleend voor een periode tot drie jaar na 

het onherroepelijk worden van de vergunning. 

Al met al is het risico op schade een wenselijke situatie, niet voor cliënten en ook niet voor TenneT. 

Kortom, de plannen zoals die nu voorliggen staan haaks op het bedrijfsbelang van cliënten. Cliënten 

verzoeken daarom het tracé zodanig te wijzigen dat er geen werkzaamheden op of vanaf de grond van 

cliënten hoeven plaats te vinden. 

2. Strijdig met ontwikkeling windturbines 

Het perceel van cliënten waarop de hoogspanningslijn met bijbehorende werken is geprojecteerd, 

maakt deel uit van de Oostpolder. Voor de Oostpolder bestaan concrete plannen voor de realisering 

van een grootschalig windpark. De Oostpolder maakt deel uit van één van de drie concentratiegebieden 

die in de provinciale omgevingsvisie en in de omgevingsverordening door de provincie Groningen zijn 

aangewezen voor de realisering van windparken. Het was derhalve al lang bekend dat in de Oostpolder 
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windturbines zouden worden gerealiseerd. De provincie acht de realisering van de windturbines van 

belang in verband met het voldoen aan haar taakstelling om in 2020 in totaal 855,5 MW windenergie te 

hebben gerealiseerd. De plannen voor Windpark Oostpolder zijn in een stadium dat verder is gevorderd 

dan de plannen voor de hoogspanningsverbinding. 

Voor het Windpark Oostpolder, bestaande uit 21 windturbines met een ashoogte tussen de 135 en 166 

meter en een tiphoogte (=hoogste punt van de wiek) tussen de 198 en 239 meter, is bij gedeputeerde 

staten van Groningen een omgevingsvergunning aangevraagd die hieraan medewerking hebben 

toegezegd. Het ontwerpbesluit voor het Windpark heeft onlangs ter inzage gelegen van 6 juni 2017 tot 

en met 17 juli 2017. De vergunningverlening wordt verwacht in augustus of september. 

De geplande hoogspanningsverbinding doorkruist letterlijk het Windpark Oostpolder, en wel juist ter 

plaatse van de landbouwgrond van cliënten. Van de 21 windturbines zijn er twee geprojecteerd op de 

landbouwgronden van cliënten. Deze windturbinelocaties bevinden zich in de nabijheid van het tracé 

van de hoogspanningsverbinding. Cliënten hebben belang bij de oprichting van de windturbines, 

aangezien zij daarmee inkomsten kunnen genereren. 

Er is hier sprake van conflicterende ontwikkelingen in hetzelfde gebied, op de landbouwgronden van 

cliënten. Door de bouw van de windturbines op de grond van cliënten (die binnen enkele maanden en 

onder strikte condities kan worden uitgevoerd, en niet drie jaar duurt) wordt de realisering van de 

hoogspanningsverbinding ter plaatse gefrustreerd. En ook andersom, indien eerst de hoogspanningslijn 

zou worden gerealiseerd, kunnen in de directe nabijheid daarvan geen windturbines meer op de grond 

van cliënten staan. Cliënten derven in dat geval aanzienlijke opbrengsten die zij wel zouden hebben 

genoten bij oprichting van de windturbines op hun gronden. Cliënten wensen in dat geval vergoeding 

van hun schade. Een kaart met de windturbinelocaties van de windturbines in Windpark Oostpolder, 

waarvan twee op de gronden van cliënten, wordt overgelegd als bijlage 2. 

Het is opvallend dat in het ontwerp-inpassingsplan met geen woord wordt gesproken over Windpark 

Oostpolder. Slechts vijf korte zinnen worden aan windturbines gewijd (par. 4.3.5. toelichting): 

Windturbines 

Binnen het plangebied liggen geen windturbineparken. Wel grenst het plangebied in het uiterste noorden bij 

Eemshaven aan een groot windturbinepark. Daarnaast staan verspreid, vaak bij boerderijen, individuele 

windturbines binnen het plangebied. 

Het gebied in het noorden van het plangebied, ten zuiden van Eemshaven, is in de Omgevingsvisie provincie 

Groningen 2016-2020 als zoekgebied voor een windturbinepark aangemerkt. Dit terrein ligt voor een groot 

deel binnen het plangebied. 

De laatste geciteerde alinea betreft de Oostpo·lder waarin ook de landbouwgrond van cliënten is 

gelegen. Bij de ontwikkeling van de plannen voor de hoogspanningsverbinding was dus bekend dat hier 

een windpark zou gaan verrijzen. Daarmee was ook bekend dat de hoogspanningsverbinding dit 

windpark zou gaan doorkruisen. De term 'zoekgebieden' die de toelichting hier vermeldt, is onjuist. De 

term 'zoekgebieden' wordt niet gebruikt in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. De term 

'zoekgebieden' doet ten onrechte vermoeden dat de Oostpolder ("het gebied in het noorden van het 

plangebied, ten zuiden van de Eemshaven") één van de gebieden is waarbinnen kan worden gezocht 

naar een geschikte locatie voor windparken waarna een definitieve locatiebepaling voor de windparken 

kan plaats vinden. Dit is niet het geval, integendeel. In de Omgevingsvisie zijn drie 
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'concentratiegebieden' (geen zoekgebieden!) aangewezen waar de windparken dienen te worden 

geconcentreerd. Van 'zoeken' van de windturbinelocaties is geen sprake meer. De locatiekeuze is reeds 

gemaakt en vastgelegd in de Omgevingsvisie en in de Omgevingsverordening. Eén van de drie 

concentratiegebieden betreft het gebied Eemshaven waartoe ook de Oostpolder behoort waarin de 

grond van cliënten is gelegen. 

De Omgevingsvisie vermeldt het volgende (par. 13.2.3): 

13.2.3 Windenergie op land 

Het Rijk heeft met alle provincies afgesproken dat zij ruimte reserveren voor de plaatsing van 6.000 MW 

windenergie op land. Wij hebben een taakstelling om in onze provincie een gezamenlijk vermogen van 

maximaal 855,5 MW te plaatsen. Bij de ruimtelijke inpassing van deze taakstelling kiezen wij voor 

concentratie in de vorm van drie grootschalige windparken. Vanuit zuinig ruimtegebruik wijzen wij alleen de 

planologische ruimte aan die nodig is voor het behalen van de taakstelling. Binnen deze gebieden streven wij 

naar en optimaal energetisch vermogen met daarbij nadrukkelijk aandacht voor het minimaliseren van de 

nadelige effecten op mens en omgeving. 

Hieruit blijkt dat de Omgevingsvisie ervan uitgaat dat de taakstelling binnen de concentratiegebieden 

zal worden uitgevoerd, dus ook in de Oostpolder. Met het oog op een goede ruimtelijke ordening (art. 

3.28 juncto 3.1 Wet ruimtelijke ordening) had het ontwerp inpassingsplan hiermee rekening dienen te 

houden. Temeer nu het gaat om een provinciale taakstelling ter uitvoering van afspraken met het Rijk, 

te weten de realisering van 6.000 MW windenergie op land in 2020. 

Kortom, het inpassingsplan dient zodanig te worden aangepast dat de realisering van windturbines in 

de Oostpolder - en daarmee het behalen van de provinciale taakstelling op grond van afspraken die 

met het Rijk zijn gemaakt- niet wordt gefrustreerd. Indien het inpassingsplan ertoe zal leiden dat de 

windturbines op de grond van cliënten niet kunnen worden gerealiseerd, dan lijden cliënten 

aanzienlijke schade in de vorm van opbrengstenderving. Cliënten behouden zich terzake al hun rechten 

voor, waaronder het recht op vergoeding van planschade. 

3. Mast 768 

In het voorgaande is al aangegeven dat cliënten ernstig bezwaar maken tegen de aanleg van werken op 

hun grond. Niet alleen lijden cliënten daardoor gewasschade, waarvoor TenneT geen vergoeding heeft 

willen of kunnen bieden die past bij het bedrijf van cliënten. Ook dreigt door de aanleg en het gebruik 

van de werkwegen de bedrijfshygiëne in gevaar te komen door kans op besmetting en verspreiding van 

ziekten in de aanplant van stam materiaal. Als dat risico zich manifesteert, is de schade buitengewoon 

groot. 

Primair stellen cliënten zich daarom op het standpunt dat de hoogspanningsverbinding met 

bijbehorende werken niet op hun grond dient te worden aangelegd. Cliënten verzoeken de betrokken 

ministers om het inpassingsplan, voor zover dit betrekking heeft op de grond van cliënten, niet vast te 

stellen. Voorts verzoeken cliënten de gemeente Eemsmond om de aangevraagde omgevingsvergunning 

voor mast 768 te weigeren. 

Subsidiair, voor het geval het inpassingsplan voor zover dit betrekking heeft op de gronden van cliënten 

onverhoopt wel zou worden vastgesteld, verzoeken cliënten de gemeente Eemsmond, ter voorkoming 

van risico op besmetting en verspreiding van ziekten in hun gewas, om een voorschrift te verbinden aan 
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de omgevingsvergunning voor mast 762 t/m 769 (aanvraag nr. 6) dat het werkterrein ter plaatse van 

mast 768 op de grond van cliënten middels een fysieke afscheiding van behoorlijke hoogte wordt 

afgescheiden van de landbouwgrond van cliënten, zodanig dat het onmogelijk is om vanaf het 

werkterrein de landbouwgrond van cliënten te betreden. 

4. Werkterrein nabij N33 

Op de grond van cliënten, nabij de N33 is een werkterrein ingetekend op de kaart waarvoor bij de 

gemeente Eemsmond een omgevingsvergunning is aangevraagd. Het werkterrein is bedoeld als 

opslagterrein waar voertuigen en materialen in verband met de bouw kunnen worden gestald en 

opgeslagen. 

Er bestaat geen noodzaak om deze opslag uitgerekend op de grond van cliënten aan te leggen. Hiervoor 

zijn alternatieve plekken denkbaar. Uit de stukken blijkt niet welke afweging is gemaakt om het 

werkterrein op de grond van cliënten te projecteren. Gezien de aard van het bedrijf van cliënten, die 

hiervoor uitvoerig is toegelicht, is de aanleg van het werkterrein op de grond van cliënten een foute 

keuze. Zoals hiervoor aangegeven stellen cliënten zich primair op het standpunt dat de aanleg van 

werken op hun grond geen doorgang dient te vinden. Subsidiair, voor zover de werken onverhoopt wel 

doorgang moeten vinden, stellen cliënten zich op het standpunt dat dan uitsluitend die werken op hun 

grond worden aangebracht die strikt noodzakelijk zijn. Het is beslist niet noodzakelijk om het 

betreffende werkterrein op de grond van cliënten te projecteren. Sterker, dit is onwenselijk gelet op de 

specifieke aard van het bedrijf van cliënten en de bijzondere kwetsbaarheid van de gewassen op het 

land. 

Cliënten verzoeken de gemeente Eemsmond daarom om de aangevraagde omgevingsvergunning voor 

het werkterrein op hun grond nabij de N33 te weigeren. 

5. Werkweg tussen N33 en mast 768 

Primair stellen cliënten zich op het standpunt dat de hoogspanningsverbinding met bijbehorende 

werken niet op hun grond dient te worden aangelegd. 

Subsidiair, voor het geval deze aanleg op hun grond onverhoopt wel doorgang zou vinden, stellen 

cliënten zich op het standpunt dat uitsluitend die werken op hun grond worden aangelegd die strikt 

noodzakelijk zijn. Cliënten begrijpen dat in geval van de bouw van mast 768 deze mast bereikbaar moet 

zijn voor bouwverkeer en dat een tijdelijke werkweg naar de mast moet worden aangelegd. Volgens de 

toelichting op het ontwerp inpassingsplan is de gemiddelde breedte van een werkweg 12 meter. 

De werkweg van mast 768 naar de N33 is nu zodanig geprojecteerd dat aan de noordzijde van de 

werkweg, tussen de werkweg en het riviertje de Groote Tjariet een loos stuk landbouwgrond van 

cliënten blijft liggen dat door de ingeklemde ligging nutteloos wordt. Daardoor wordt onnodig veel 

beslag gelegd op de grond van cliënten. Het ontwerpbesluit van gemeente Eemsmond voor de 

omgevingsvergunning tijdelijke werkterreinen, werkwegen en uitritten (aanvraag nr. 7), merkt ten 

aanzien van de ligging van werkwegen het volgende op: 

Infrastructuur 

Tijdens het bouwen van de hoogspanningsverbinding is werkverkeer nodig in de omgeving van de 

mastlocaties. Uitgangspunt hierbij is dat dit werkverkeer zoveel mogelijk routes aanhoudt die het minste 

overlast veroorzaken. 
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De overlast zou kunnen worden beperkt door het tracé van de werkweg vanaf de N33 zo dicht mogelijk 

langs het riviertje de Groote Tjariet te leggen, zodat er geen loze landbouwgrond tussen de werkweg en 

het riviertje komt te liggen en er aldus zo min mogelijk landbouwgrond van cliënten benodigd is. De 

werkweg volgt dan de loop van het riviertje tot aan de N33. 

Deze aanpassing van het tracé van de werkweg betekent voorts dat de in-/ uitrit op de N33 iets naar het 

noorden wordt verschoven. In verband daarmee verzoeken cliënten om de vergunning ingevolge de 

Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor de thans aangevraagde locatie te weigeren en deze slechts te 

vergunnen indien de aanvraag wordt gewijzigd conform het voorgestelde aangepaste tracé van de 

werkweg direct langs het riviertje de Groote Tjariet. 

Bovendien verzoeken cliënten u - nog steeds in dit subsidiaire geval - om een voorschrift te verbinden 

aan de omgevingsvergunning dat de werkweg middels een fysieke afscheiding van behoorlijke hoogte 

wordt afgescheiden van de landbouwgrond van cliënten, zodanig dat het onmogelijk is om vanaf de 

werkweg de landbouwgrond van cliënten te betreden. 

6. Lierplaats nabij mast 768 met bijbehorende werkweg 

Primair stellen cliënten zich op het standpunt dat de hoogspanningsverbinding en bijbehorende 

werken, waaronder ook de lierplaats nabij mast 768 met bijbehorende werkweg, niet op hun grond 

dienen te worden aangelegd. 

Het is opvallend dat het lierterrein niet staat vermeld op de grote kaart getiteld 'kadastergegevens 

Eemsmond'. Deze kaart bevindt zich bij de aanvragen 'omgevingsvergunning tijdelijke werkterreinen, 

werkwegen en uitritten' die TenneT bij de gemeente Eemsmond heeft ingediend: zie bijlage 3. 

Niettemin heeft TenneT voor dit lierterrein met werkweg blijkens een andere kaart die specifiek 

betrekking heeft op mast 768 en die eveneens bij de aanvragen is gevoegd, wel een 

omgevingsvergunning aangevraagd. De bijbehorende tekening wordt overgelegd als bijlage 4. Nu de 

lierpla ats niet consequent op alle kaarten is ingetekend, is twijfel gerechtvaardigd of de lierplaats op 

deze locatie noodzakelijk. Cliënten wensen duidelijkheid waarom de lierpla ats wel op de ene kaart en 

niet op de andere kaart staat ingetekend. 

Subsidiair. voor het geval deze aanleg op hun grond onverhoopt wel doorgang zou vinden, stellen 

cliënten zich op het standpunt dat uitsluitend die werken op hun grond worden aangelegd die strikt 

noodzakelijk zijn. Cliënten verzoeken u de noodzaak van de lierplaats op deze locatie te onderbouwen. 

Indien deze noodzaak aanwezig is, merken cliënten in dit subsidiaire geval het volgende op. 

Cliënten hebben begrepen dat de lierplaats is bedoeld om de kabels over de mast te kunnen trekken. 

Voorts hebben cliënten van TenneT begrepen dat de lierplaats hooguit drie maanden in gebruik zal zijn. 

Het ontwerpbesluit van gemeente Eemsmond voor de omgevingsvergunning tijdelijke werkterreinen, 

werkwegen en uitritten (aanvraag nr. 7), vermeldt dat de vergunning geldt voor een bepaalde duur, te 

weten tot drie jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning. Deze duur is onnodig lang voor de 

lierplaats met bijbehorende werkweg. Cliënten willen zekerheid dat de Herplaats niet langer aanwezig is 

dan strikt noodzakelijk zodat cliënten zo snel mogelijk weer over hun eigen grond kunnen beschikken. 

In verband daarmee verzoeken cliënten de gemeente Eemsmond om aan de vergunning het voorschrift 

te verbinden dat uiterlijk na drie maanden, te rekenen vanaf het moment van aanleg van de lierplaats 

en/of de bijbehorende werkweg, de lierplaats en de bijbehorende werkweg dienen te zijn verwijderd 

en de betreffende locatie in oorspronkelijke toestand dient te zijn hersteld. 
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Bovendien verzoeken cliënten de gemeente Eemsmond - nog steeds in dit subsidiaire geval - om ook 

voor de lierplaats en de bijbehorende werkweg aan de omgevingsvergunning een voorschrift te 

verbinden dat deze middels een fysieke afscheiding van behoorlijke hoogte worden afgescheiden van 

de landbouwgrond van cliënten, zodanig dat het onmogelijk is om vanaf de lierplaats en de werkweg de 

landbouwgrond van cliënten te betreden. 

7. Ontwikkeling datacenter 

De bevoegde gezagen zijn op de hoogte gesteld van concrete interesse van één of meerdere bedrijven 

om nieuwe data centers nabij de Eemshaven te mogen bouwen, meer specifiek ook op de 

landbouwgrond van cliënten. Groningen Seaports heeft de bevoegde gezagen reeds nadrukkelijk 

verzocht om medewerking om deze nieuwe industrie te faciliteren. De verwachting is dat de komende 

decennia in deze bedrijvigheid een exponentiële groei zal plaats vinden. Deze nieuwe ontwikkeling is 

niet meegenomen in de afwegingen in de ontwerpbesluiten. 

Voorkomen dient te worden dat de hoogspanningsverbinding de hiervoor genoemde ontwikkeling van 

het gebied nabij Eemshaven zal blokkeren. Namens cliënten verzoek ik om in de besluitvorming over de 

hoogspanningsverbinding alsnog nadrukkelijk rekening te houden met deze ontwikkeling. 

SAMENVATTEND 

Gelet op het voorgaande verzoeken cliënten: 

PRIMAIR: 

1. dat de betrokken ministers het inpassingsplan NW380 EOS-WL, voor zover dit betrekking heeft op 

het perceel Uithuizermeeden M 77, niet vaststellen; 

2. dat de gemeente Eemsmond alle gevraagde omgevingsvergunningen, voor zover die betrekking 

hebben op het perceel Uithuizermeeden M 77, weigeren; 

3. dat de betrokken minister de gevraagde Wbr-vergunning voor een in- en uitrit op de N33 weigert; 

SUBSIDIAIR: 

voor het geval de ministers wel het inpassingsplan, voor zover dit (mede) betrekking heeft op het 

perceel Uithuizermeeden M 77, vaststellen: 

1. dat de gemeente Eemsmond aan de omgevingsvergunning voor mast 768 het voorschrift verbindt 

dat rondom het werkterrein van deze mast een zodanige fysieke afscheiding wordt aangebracht dat 

het onmogelijk wordt om vanaf het werkterrein de grond van cliënten te betreden of op te rijden; 

2. dat de gemeente Eemsmond de aangevraagde omgevingsvergunning voor het werkterrein nabij de 

N33 op de grond van cliënten weigert; 

3. dat de gemeente Eemsmond de aangevraagde omgevingsvergunning voor de werkweg vanaf de 

N33 naar mast 768 weigert, 

tenzij in de aanvraag het tracé van deze werkweg zodanig is gewijzigd dat dit tracé zo dicht mogelijk 

langs het riviertje De Groote Tjariet is gelegen en de loop van dit riviertje volgt tot aan de N33, 

en aan de omgevingsvergunning het voorschrift wordt verbonden dat een zodanige fysieke 

afscheiding wordt aangebracht tussen de werkweg enerzijds en de landbouwgrond van cliënten 

anderzijds, dat het onmogelijk wordt om vanaf de werkweg de grond van cliënten te betreden of op 

te rijden; 

4. dat de minister de gevraagde Wbr-vergunning voor de in-/uitrit op de N33 weigert, 

tenzij in de aanvraag de locatie van de in-/ uitrit zodanig is gewijzigd dat die overeenkomt met het 

gewijzigde tracé van de werkweg als hiervoor onder 3 bedoeld. 
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Ten slotte behouden cliënten zich al hun rechten voor, waaronder hun recht op vergoeding van 
(plan)schade. 

e d roet

Bijlagen: 
1. Kadastraal uittreksel perceel Uithuizermeeden M 77 
2. Kaart met windturbinelocaties Windpark Oostpolder 
3. Kaart kadastergegevens Eemsmond (ter plaatse van mast 768) 
4. Kaart bij ontwerpbesluit omgevingsvergunning gemeente Eemsmond (ter plaatse van mast 768) 
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Verzonden: Donderdag 3 augustus 2017 18 :31 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Noord-West 380 kV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  

Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
Als: Particulier 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
Naar mijn mening zijn er betere alternatieven. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Ja, er zijn tegenwoordig betere technieken wat energie besparend is en wat de directe 
leefomgeving minder tot last is. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
Ja, maar de nadruk ligt op het algemeen belang. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ja, zie de Zienswijze. 

Reactie 
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Betreft: Hoogspanning' s verbinding Eemscentrale -vierverlaten 

Aan het bureau Energieprojecten, 

Reeds in 2010 is door adviesbureau Ries in opdracht van de provincie Groningen het rapport 

"Onderzoek alternatieven Noord West 380KV-verbinding"opgezet. 

Dit rapport is op internet te vinden, U zult hiervan wellicht kennis van hebben genomen. 

Bij dat rapport ben ik ook betrokken geweest en sta nog steeds achter de gelijkstroom optie via de 

Waddenzee en het IJsselmeer met daarbij de mogelijkheid om windstroom aan te koppelen. 

Voor zover mij bekend heeft deze optie niet uw eerste voorkeur en daarom kom ik nu met een 

alternatief namelijk zoveel als mogelijk ondergronds over land. 

Daartoe te installeren een tunnel van 3 meter breed geschikt voor 24 kabels (inwendig 3x 0,9 meter 

inclusief 0,9 meter looppad). 

Twee circuits van reeds aanwezige gelijkstroom (Met een verlies van minder dan de helft van 

wisselstroom, omdat gelijkstroom geen inductieve en capacitieve verliezen kent.) waarbij de 

wisselstroom evenals de gelijkstroom zoveel mogelijk ondergronds, voorstelbaar is bijvoorbeeld in de 

provincie Groningen 33km ondergronds en na Vierverlaten bovengronds vlak voor en vlak na 

Vierverlaten een aantal kilometers bovengronds. 

Om daarna in een kwetsbaar gebied weer ondergronds te gaan enz. 

De kabels in de tunnel zijn watergekoeld waarbij de koelenergie in de vorm van waterwarmte en 

waterverdamping voor zover mogelijk in directe omgeving zou kunnen worden gebruikt. 

Zoals we weten zet de ontwikkeling in ondergrondse verkabeling zich voort, zodat mogelijk het nu 

bovengrondse deel t.z.t ook ondergronds kan. 

Natuurlijk is dit voorstel wel duurder, de levensduur van ondergrondse kabels is circa 70 -80 jaar. 

Vanwege de grotere doorsnede ondergronds heeft de kabel een lagere weerstand wat tot een 

energiebesparing leidt. 

De meerkosten van ondergronds kunnen zich ruim binnen de levensduur terugverdienen. 

Vanwege de subsidies zou gesteld kunnen worden dat windmolens daar de gehele levensduur voor 

nodig hebben. 

Uiteraard is het vaststellen van de terugverdientijd een politiek punt evenals de subsidie 

verstrekkers. 

Bijgaand enige informatie betreffende: 

1. Reeds in 2000 is in Japan een ondergrondse SOOKV wisselstroom kabel vaan 40km aangelegd, 

weliswaar lager van vermogen maar misschien niet minder kritisch dan in ons geval. 

2. Uit eigen frequentie berekeningen blijkt dat er voldoende afstand is ten opzichte van uw 

kritische frequentie van lOOHZ. 

3. Eigen energiebesparing 's berekeningen zijn gemaakt voor wisselstroom op basis van reële 

weerstanden, m.a.w. capacitieve c.q. inductieve invloeden zijn nog niet opgenomen. 

Voor gelijkstroom zijn er praktisch geen capacitieve en inductieve invloeden, wat resulteert 

in een kortere terugverdientijd ten opzichte van wisselstroom. 

MOGELIJK dat in de toekomst dat ook deze invloeden volledig kunnen worden geëlimineerd. 

4. De ondertunneling heeft als voordelen 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Eliminatie van de straling 

Energiebesparend 

Geen Ozon vorming 

Gemakkelijk toegankelijk 

Geen horizon vervuiling 

Diervriendelijk 

We hopen dat u onze optie wilt bekijken en verwachten ter zijne tijd uw antwoord. 

Met vriendelijke groet,  
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Zienswijze 380KV wisselstroom verbinding Eemscentrale - Vierverlaten (40 Km) 

Samenvatting: 

In dit rapport wordt gepleit voor een 380KV wisselstroom verbinding ondergronds. 

In Japan is dat in het jaar 2000 al uitgevoerd, zie bijlage 2, voor 900MW t.z.t. uit te breiden tot 

1200MW (ca.1500 M VA). 

Uit de harmonische analyse blijkt, zie bijlage 7, dat naarmate het net verzwaard wordt dat ten gunste 

komt van de afstand tot de kritische frequentie lOOHz. 

We zien dus dat de Japanse situatie van nu blijkbaar kritischer is dan die van ons met 2100MW. 

Ook uit onze voorlopige berekeningen blijkt hetzelfde. 

Ons voorstel is dan ook een ondergrondse 500KV kabel aangelegen van circa 33KM en om de 

resterende 7km in hoogspanningen masten uit te voeren (4km bij de Eemscentrale en 3 km bij 

vierverlaten) dit ten behoeve van demping c.q. ontkoppeling van de aansluitende elementen. 

De voordelen van ondergrondse aanleg van een tunnel zijn: (voorbeeld tunnel: zie bijlage 2 blad 2) 

1. De leidingweerstand wordt tot circa Y4 beperkt, voor normaal 6% verlies en een centrale met 

50% rendement is het huidige brandstof verlies 6/0,5= 12% extra brandstof hetgeen 

betekend dat voor ons deel in Groningen een winst 0,75*12= 9% wordt bereikt. 

De resterende 3% verlies voor circa de helft te gebruiken in de toekomst te gebruiken in de 

vorm van warm water geschikt voor vloerverwarming en zwembaden. 

2. De straling wordt gevangen in een zgn. kooi van Faraday. 

3. Geen kankerverwekkende ontwikkeling van Ozon. 

(Mol.gew. 3*16 = 48 d.w.z. t.o.v. lucht 48/28 = 1,7 keer zwaarder, zodat vanuit het 

zuidwesten een deel van de ozon over de grond richting Westerdijkshorn dit vaak het geval 

bij mistig weer). 

4. Gemakkelijk onderhoudt op maaiveldhoogte doormiddel van deksel weg te nemen. 

5. De extra kosten voor ondergronds zijn ruim binnen de kabel levensduur terugverdient. 

Op bijlage 7 zien we de resultaten van de harmonische stromen die frequentie afhankelijk optreden 

in een ondergrondse versie. 

Namelijk een impedantie piek van circa 250 Ohm bij de kritische frequentie van lOOHz. 

Bij het inschakelen bij een trafo zal dit problemen opleveren. 

Reductie van 250 naar 100 Ohm is de oplossing, we zien dat bij installatie van fase 2 d.w.z. 4 circuits 

dat dat het geval zou zijn. 

Over de oorzaak van deze harmonische wordt niet gesproken, ook zijn de voorwaarden van deze 

proef c.q. berekeningen niet bekend, wel duidelijk is dat de piekjes en pieken ontstaan door 

elektrische trillingen in het stroomnet waardoor overmatige spanningen ontstaan bv. 400KV wordt 

600KV of meer. 

Deze ontstaan door de inductieve en capacitieve invloed van de kabel met vergrote doorsnede ten 

opzichte van de huidige luchtlijnen (circa 4x zo groot) 

Twee mogelijke oorzaken zijn: een serie resonantie met reflecties of een combinatie van serie 

resonantie met parallel resonantie. 

Een derde mogelijkheid is een combinatie van beide. 

Voorlopig moeten we het doen met een aanname dat de hoofd oorzaak de combinatie van serie en 

parallel resonantie en daar aan is gerekend voor een 3 tal kabels waarvan de laatste een 500KV kabel 

het meest gunstigst is, de verschil frequentie is het grootst ten opzichte van de trafo opslinger 

frequentie van lOOHz, de oorzaak is het relatief grootte verschil tussen de serie en parallel 
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resonanties wat hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door de weerstand 's gevoelige parallel 

resonanties, namelijk hoe lager de weerstand hoe groter het verschil. 

Een nadeel van lage weerstanden is dat optredende resonanties nauwelijks gedempt worden 

waardoor hogere piekspanningen ontstaan. 

Als echter de resonantie frequentie maar hoog genoeg is ten opzichte van 100Hz ( het 

werkingsgebied van de trafo's) dan is de piek bij 500Hz nauwelijks een probleem meer. 

Voor een 500KV kabel van 2500mm2 en 2 kabels parallel per fase wordt een verschil frequentie van 

503Hz bereikt. 

Opgemerkt zij nog, dat wij gebruik hebben gemaakt N.K.T kabel gegevens, de fabriek staat in de 

buurt van Düsseldorf. 

Nexans (Belgie) en Prismian (ltalie) vermelden namelijk geen inductieve waarden voor hun kabels. 

N.K.T heeft al eerder in Nederland ondergrondse 380KV kabels aangelegd. 

Het leggen van de kabels met het prijskaartje 

Vanaf de Eemscentrale naar het begin van de Eemshavenweg bovengronds en dan langs de 

Eemshaven weg ondergronds, eerst 2 circuits met 2 kabels per fase totaal 12 kabels en later nog 2 

circuits met idem 12 kabels dus totaal 24 stuks via een rollend systeem, in de grond sleufbreedte 

totaal 60 meter alternatief een betonnen tunnel (sleufbreedte 3 meter) zie bijlage 8 en 9. 

Een tunnel betekend gemakkelijker doorgeleiden van de kabels, bij onderdoorgangen 6 kabels in een 

mantelbuis met een diameter van circa 60cm elk voorzien van waterkoeling. 

De tunnel voorzien van water toe en afvoer tijdelijk kan daarop ook drainage op worden 

aangesloten. 

Bijlage 10 geeft aan dat ondergronds 1,35 miljoen euro per kilometer duurder is, in ons geval zou dat 

33km maal 1,35 Miljoen= 44,5 Miljoen euro kunnen zijn. 

Om dat een tunnel qua materiaal (zie blij lage 13) ook 1,35 miljoen per kilometer kost gaan we uit van 

het dubbele dus 2, 7 miljoen per kilometer. 

Aanleg t.z.t. van een 2• fase kost dan uiteraard veel minder verder is aangenomen niet duurder zijn 

dan de tunnel kosten. 

De terugverdientijd is 25 jaar gebaseerd op de huidige energieprijzen. 

Als naderhand bijvoorbeeld naar 20 jaar de 2• fase wordt aangelegd wordt deze 25 jaar 25/2 = 12,5 

jaar. 

De Eemshavenweg is bij uitstek geschikt omdat er aan weerszijde brede bermen zijn aangebracht 

vermoedelijk met het oog op een 4 baan's weg. 

Dit heeft als voordeel dat er genoeg ruimte is om de tunnel te plaatsen. 

Via een schip is het mogelijk om snel en effectief de kabels met grote haspels de tunnel in te leiden, 

waardoor het aantal verbindingen minimaal wordt. 
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Enkele aspecten die in gebracht kunnen worden voor de Zienswijze 

op 3 Augustus 2017 

In deze zienswijze gaan we uit van een ondergrondse versie van het 380 KV net van de Eemscentrale 

naar vierverlaten. 

Het betreft wisselstroom, vermogen 2630KVa c.q. 2630* cosljJ = 2630 * 0.8 = 2100MW. 

Mijn voorstel is om: 

De ondergrondse aanleg via een op elke plaats toegankelijke tunnel en boringen bij 

onderdoorgangen. 

De tunnel aan te leggen langs de Eemshaven weg om bij Zuidwolde door de weilanden via Adorp 

naar Vierverlaten (zie bijlage 8). 

Deze ondergrondse tunnel af te sluiten aan bovenzijde met deksels van voldoende sterkte gelijk met 

of onder het maaiveld met hier en daar een verhoogd deksel voorzien van luchtventilatie. 

De warmteontwikkeling kan doormiddel van ondergrondse transportleidingen hier en daar naar de 

dichtstbijzijnde gebruikers getransporteerd worden. 

Door de koeling met water wordt namelijk de kabel weerstand verlaagd hetgeen gunstig is voor het 

rendement van het energie transport, de warmte wordt afgevoerd met koelwater (circa 30 kcal/kilo 

water warmte en circa 600 kcal/kilo aan verdampingswarmte). 

Door de hoogspanningslijnen ter plaatse van Eemcentrale en Vierverlaten worden de harmonische 

elektrische trillingen meer gedempt. 

Voor zover de warmte niet gebruikt kan worden zit er op elke kilometer een luchtventilator die 

wordt aangestuurd afhankelijk van de relatieve vochtigheid c.q. kabeltemperatuur. 

De winst die voor het hele traject wordt behaald door deze weerstanden zoveel mogelijk te 

elimineren betekend voor de elektriciteitscentrales het 2 a 2,5 voudige aan brandstofbesparing. 

Het zou de moeite waard zijn om het gehele traject ondergronds aan te leggen en ter plaatse van een 

schakel station vanwege de hogere kabelweestanden de trajecten van elkaar te ontkoppelen qua 

eigen frequenties. 

Nadat de tunnel is aangebracht zouden de eerste kabels per schip aangevoerd kunnen worden op 

een zo groot mogelijke haspel. 

Een tunnel heeft een aantal voordelen namelijk: 

1. Op elke plaats bereikbaar door verwijderbare deksels 

2. Geen magnetische straling door voldoende betonijzer toe te passen (tenminste 0.10 van de 

straling's golflengte), mag bijvoorbeeld ook kippengaas zijn wel of niet aanvullend op het 

ijzer. 

3. Geen toekomstige procedures voor het 2" circuit. 

4. Grote betrouwbaarheid c.q. levering's zekerheid en snelle reparatie mogelijkheden. 

5. Het gedeelte langs de Eemshavenweg is daarbij ook gunstig gelegen. 

Er moeten in de tunnel 24 kabels (4 circuits van 3 maal 2) aangebracht kunnen worden, verder moet 

er voldoende ruimte zijn om verantwoord een verbinding te kunnen maken. 

We denken daarbij aan een tunnel van 3 maal 0,9 meter is 2, 7 meter inwendig, zie bijlage 9. 

De deksels afneembaar zodat er een waterdichte koepeltent overheen gezet kan worden, afsluitbaar 

voor het maken van de verbindingen. 

Aan weerszeide 12 kabels met daarbij 4 stuks water sproeileidingen (ten behoeve van de koeling van 

de onderliggende kabels). 

Dit opgewarmde water zou gebruikt kunnen worden voor eventueel vloerverwarming / zwembaden. 

Met behulp van een warmtepomp kan de temperatuur voor boiler toepassingen verhoogd worden. 
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De boringen ten behoeve van de onderdoorgangen (4 stuks naast elkaar diameter circa 0,6 meter 

voor de mantelpijp waarin 6 kabels+ 2 waterleidingen). 

De energievraag van de hulpsystemen vallen in het niet met de besparingen. 

Brandstof besparing bij de Centrale 

De ondergrondse kabels van 2500mm2 zijn ongeveer 4x zo groot als de bovengrondse van 600mm2. 

Veelal worden 2 parallelle kabels per fase toegepast. 

De weestanden verhouden zich evenredig zodat de bovengrondse 4 maal zo veel heeft dan de 

ondergrondse, zie bij kabel gegevens. 

In de eerste fase is het vermogen 2630MvA. Bij een cos4J van 0,8 is het effectieve vermogen 

2630*0,8 is 2100MW. 

Dit komt overeen met U*l*v'3= 380KV * 1*1,73 hieruit volgt een amperage van 3200 Ampère. 

De warmteontwikkeling is evenredig met het kwadraat van het ampère maal de weerstand d.w.z. 

voor 30km en een hoogspanningslijn doorsnede van 600mm2. 

Voor de 600mm2 lijn hebben we geen gegevens, uitgaande van de weerstand van een 2500mm2 

kabel namelijk 0,0119 Q per kilometer zal deze circa (2500/600*0,0119 = 0,0495 Q per kilometer 

zijn). 

De weerstand 's winst is dus 0,0495 -0,0119 = 0,03768Q per kilometer. 

Voor 33 km is dit 33*0.03768 = l.243Q 

De warmte ontwikkeling is ( l*l*R = 3200*3200*1,243 = 12974 KW) 

Een jaar heeft 8760 uur en bij een vollast belasting van 65% betekent dat 5694 uur per jaar, dus de 

energiebesparing bedraagt: 12974* 5694 = 73,87 miljoen KWh. 

Hierbij hebben we geen rekening gehouden met de capacitieve en inductieve verliezen. 

Globale terugverdientijd 

Omdat nog niet alle gegevens bekend zijn is dit een eerste benadering. 

Op bijlage 10 zien we dat ondergronds 1,35 miljoen euro per km duurder is dan bovengronds. 

Wij rekenen met het dubbele vanwege de tunnel materiaalkosten namelijk 2,7 miljoen per kilometer. 

De totale meerkosten bedragen 33*2.7 = 89,1 Miljoen euro. 

De opwekprijs van 1 kWh was lange tijd 0,05 euro, nu echter met de lagere brandstof prijzen geschat 

4 cent per kWh echter de duurzaam opgewekte energie wordt gesubsidieerd zodat 5 cent nog wel 

reel zou kunnen zijn. 

De besparing per jaar bedraagt 73870000 kWh * 0,05 euro = 36936967 euro per jaar. 

De terugverdient tijd bedraagt dan 89,1 / 3,963 = 24,5 dit houd in dat de terugverdientijd circa 25 

jaar bedraagt. 

In de 2e fase van de kabel aanleg wordt dit alleen maar korter. 
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Japan (Tokio) 

Reeds in het jaar 2000 is door het Cigre een rapport opgesteld ten aanzien van een 40km 

ondergrondse kabel ( 2 circuits, totaal 900MW). 

Met op elke kilometer een verbinding per kabel. 

Het gaat hierom een SOOKV met een doorsnede van 2500mm2 d.w.z. dezelfde kabel die wij op het 

oog hebben. 

Het artikel vermeld niet of er harmonischen rondom de lOOhz, voor ons zou dat een interessant 

gegeven kunnen zijn. 

Zeer waarschijnlijk is een dergelijke verbinding qua harmonischen kritischer dan de onze. 

Het artikel (zie bijlage 2) vermeld een overspannings /isolatie test, 

Almede een hoog frequente test (S/N in dB). 

Uit de gegevens van Nexans blijkt dat een frequentieberekening van het kabel tracé er bij lOOhz een 

spanningspiek ontstaat van 230% en omdat de HS trafo's ook op deze frequentie werken is deze 

combinatie niet verantwoord, men stelt echter dat naarmate het net verder uitgebreid wordt (4 

circuits) dat de piek van 230% terug gaat naar 100% hetgeen wel als verantwoord wordt beschouwd. 

Bouw van mogelijk 4 circuits die elk voor de helft belast worden (1 kabel per fase) zou een optie 

kunnen zijn. 

In 2009 zijn Kamervragen gesteld: 

Vraag 6: kunt u een overzicht ten aanzien van de maximale afstanden voor ondergrondse 

verkabeling. 

Bij het antwoord werden allerlei korte afstanden genoemd maar niet de 40 kilometer lange 

ondergrondse leiding nabij Tokio, het eerste onderzoek daarvan was in 1996 t.a.v. de verbindingen 

en in 2000 is de kabel gelegd er zullen inmiddels wel meerdere gegevens bekend zijn van deze SOOKV 

kabel. 

Idem wordt bij antwoord op vraag 6 vermeld dat in 2008 een speciale Taskforce is opgericht voor 

uitwisseling van ervaring en kennis t.a.v. van bekabeling. 

Tennet en TU-Delft participeren hierin. 

T.a.v. de kosten het volgende: Nexans heeft in Shanghai voor 35 miljoen een 17km lange kabel van 

SOOKV in een tunnel aangebracht kosten per kilometer 2 miljoen euro. 

Er moesten daarbij op elke halve kilometer een verbinding gemaakt worden. 

Dit project is een 10-tal jaren geleden uitgevoerd en zal nu 10 a 20% meer kosten. 
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On derd oorga ngen 

Vanaf de centrale naar Borkumweg hoogspanningsmasten. 

Vanaf deze masten naar de tunnel links van de Borkumweg 

(23 onderdoorgangen) 

1. Gredeweg 

2. Hooilandseweg 

3. Vaarweg (grote tjariet) 

4. Den hoornsteweg 

5. Maarvlietweg 

6. Dukemerweg 

7. Smijdingerweg 

8. Huizingerweg 

9. Delleweg 

10. Spoorweg 

11. Crangerweersterweg 

12. St annerweg 

13. Slingerweg 

14. Vaarweg H.W. kanaal 

15. Z.W. kanaal 

16. Boterdiep 

17. Noordwoldeweg 

18. Eeemshavenweg 

19. Woldijk 

20. Winsumerweg 

21. Vaarweg (selwerderdiepje) 

22. Paddepoelsterweg 

23. Van stakenborg kanaal 

24. En hogeweg 

Na Leegkerk weer hoogspanningsmasten. 
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Kabel frequentie berekeningen 

Van N KT kabels inmiddels kabel specificatie uitgeprint op bijlage 1. 

In deze specificaties staan de inductiviteit (1) en capaciteit (C) evenals de reële weerstand

waarden(R). 

Omdat de LC invloeden toenemen naarmate de spanning toeneemt en deze voor ondergrondse 

kabels hoger zijn dan voor bovengrondse zetten we wat kabel gegevens (aluminium) naast elkaar. 

We beschouwen 3 kabels: 

1. 400KV 800mm2 

2500mm2 

2500mm2 

C=0,134 uf /km 

C=0,226 uf/km 

C=0,202 uf/km 

L=0,44 mh/km R=0.05ohm/km 

L=0,47 mh/km R=0,0156 ohm/km 

L=047 mh/km R=0,0119 ohm/km 

2. 400KV 

3. 500KV 

(Voor berekeningen zie bijlage 12) 

Resume 

Uit de berekeningen blijkt dat: 

• Dat de verschilfrequentie bij een 800mm2 van een 400KV kabel dicht tegen 100hz zit. 

• De verschilfrequentie van een 2500mm2 van een 400KV kabel op 2,37*100hz zit. 

• Dat de verschil frequentie van twee parallel kabels wordt vergroot van 2,37 naar 4,05 maal 

100hz. 

• Dat de verschil frequentie van een 500kv kabel idem 2500mm2 nog verder omhoog gaat naar 

5,03*100hz. 

Toepassing van een 500KV kabel voor de 380kv installatie is aanbevelingswaardig vanwege: 

Conclusie: 

1. Grotere eigen frequentie afstand ten opzichte van 100hz. 

2. Lagere weerstand ten opzichte van de 400kv kabel, namelijk 0.0119/0.0156= 0. 763 

dus 23,7% winst. 

3. Ten opzichte van een 400KV kabel 100kv meer ruimte voor piekspanningen. 

Uit voorgaande blijkt dat een 500kv kabel gunstiger is ten aanzien van de energie besparing en een 

groter frequentie afstand heeft ten opzichte van 100hz. 

En dat de nadelen van een hogere prijs zich zeer zeker zal terugverdienen. 
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Demping van kabel resonanties 

Kabels in de fabriek worden meestal op tweevoudige spanning getest, een 500KV kabel bijv. op 

lOOOKV kabels in de grond met bijbehorende verbindingen (Cigre voorschriften) veel lager 

bijvoorbeeld 10% gedurende een bepaalde tijd. 

Op bijlage 11 zijn op blad 3 de dempingsfactoren (D) aangegeven. 

Dit grafiekje is gemaakt voor mechanische op slingeringen maar geldt in zekere mate ook voor 

elektrische systemen. 

Op blad 7 van bijlage 11 zien we dat (D) evenredig is met R/L *w. 

Uitgaande van een 500KV kabel voor 380kv en 20% toegestane op slingeringen betekent dat 

500*1,2/380 = 1,57 dus 57% extra (l,57*380= circa 600KV). 

In het grafiekje van blad 3 zien we dat daarbij behoord een (D) van 1/V2= 0,707, dus R/L *w = 0,707. 

Voor 40km waren de kabel gegevens: 

C=8,08/100000( F) 
L=18,8/1000 (H) 
R=0,476 (Q) 

D=0,476/(18,8/1000) * lOO*rc = 0,04 

Om op 0,707 te komen zou (R) vergroot en (L) verlaagd moeten worden. 

Voor 2 kabels parallel wordt er R2=0,5Rl en L2=0,5Ll 

Dus (D) wordt 0,5Rl/0,5Ll * w= Rl/Ll *w, met andere woorden de demping blijft gelijk. 

De dempingsfactor van de bestaande hoogspanningslijnen zijn bij ons niet bekend. 

De dempingsfactor van een 500kv kabel is iets lager dan een 400kv kabel. 

Om de beïnvloeding van de kabels in de tunnel te optimaliseren dat wil zeggen een zo laag mogelijke 

(L) te bereiken is de onderlinge positie van de fasen van belang. 

Dat wil zeggen zo nu en dan te variëren bijvoorbeeld bij elke te maken verbinding. 

Om ook bij 500hz resonantie zoveel mogelijk te beperken speelt de trafo inductie en weerstand een 

grote rol. 

Omdat een lage weerstand ons zoveel winst brengt mogen voor wisselstroom er best wat ingenieuse 

inductie verlagers toegepast worden. 

Voor gelijkstroom kabels zijn deze toepassing niet nodig wat gelijkstroom ook geschikt maakt om 

toegepast te worden. 

Voor berekeningen zie bijlage 12 
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Construction of the world's first long-distancc 500 kV XLPE cablc line 

OHNO H" SAKUMA S., FUKUNAGA S., OSOZAWAK" YAMANOUCHl H. 

(Japan) 

SUMMARY: 500kV XLPE cable s and eKtrusion 

molded joints have been applied to the Shinkeiyo

Toyosu Line (approx. 4-0km) of tbc Tokyo FJcctric 

Power Co .. Stringent quality cootrol procedures based 

on new tecboo logy have been applied from cable 

manufacture to the on-site a:;sembly of t he joinu, ;i.nd 

the on-sit e werk is currently procceding smootbly. The 
world's first SOOkV long-distaocc underground 
transmissioa line using XLPE cable is scbeduled to go 
into service witbin tbc year 2000. 

JCEYWOBDS: SOOkV - XLPE insul ated cablc -
Extrusion molded joint - Qu ality control - Partial 

discbugc test 

1 Int rodudjon 
A pliln ba:; been dcvcloped to supply the gro wing 

power oeeds of oentnl Tokyo directly with a SOOkV 

underground line using XLPE cable , wbicb has a 

number of advantagcs over oil-filled cablc. Sucb SOOkV 

XLPE cable bavi.og an insulation thickDess of 32 mm 

has already been used inside bydroelectric power plaats, 

wbcre intermediate joints are not requi red . la this 

project, extending over a period of sevcral ycan, a 

rompact cablc Cor a long-distancc line witb an insulation 

thickncss of 27 mm (no larger in diameter tban oil-fülcd 

cable of companble ntiog) bas be.en developed, 

togetber wilh associated extnision-moldcd joints (EMJs). 

Tokyo Bcclric Power Co., ba.s dec idcd to use Lbe cable 

and joints in tbc Sbinkciyo-Toyosu Line (39.8 km. Z 

circuit). 

For the maaufacture of t he cablc and on-site 

assembly of the joints, existing quality control metbods 

werc radically rcviscd. T bc basic concept was 

manufacturing tecbniques to guaranlec tbal no defr�ts 
were introduced or crealed, and iospedion tccboiques lo 

guarantee tbal no defects wcrc pi:t:Sent. These new 

tecblliques are bcing implema:Jled, and work is 

currcntly going ahcad by four cablc manufacturcrs witb 

the objcctive of suning operation in Novcmbc.r, 2000. 
Tuis paper rcporu on p rogress in lbc coostruction 

of the Sbinkeiyo-Toyosu Line, and summarizcs the ocw 

quality rontrol techniqucs rclatiog to cable 
manufacturing and its installation. 

2 lrt'.ner;tl dcscàplion of tbc route 
Tbc S biakeiyo-Toyosu Line is a 39.Sluu underground 

l ransmission line connecting the Sbiok.riyo Substation 

on t bc SOOkV overhead grid line systcm surrouodiog 

Tokyo, to tbc Sbiotoyosu Underground Substation 

oewly coastructcd in ccotral Tokyo (sec Figurc 1). Tbis 

is the first time thal SOOkV XLPE cablc bas been uscd 

on a long-distancc line anywbcre ia tbc world and it is 

tbc longes! underground transmission line ia Japan. 
Virtually the ent� route, witb tbc c�ptioo of duels 
uoder bridges and elevated cxpressways, is cocloscd ia 

a tunnel. Part of the route runs 11.loag the sborc of Tokyo 
Bay aod advantagc was ta keo of this !act by 
traosportiog long-leagtb cables from the factory by sn, 

and layiag them {rom a ba.se yard situatcd at the landing 

• 4-13-14, Higashi-shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan 
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paia1, tbcrcby minimiz:iag tbc oumbcr of joints. 

Tbc liac spccifications are as follows'. 
· Roulc l<ngtb : 39.8 km 
· Numbcr of circuits: 2 (3 io future) 

·Tnasmissioo c•1uci1y: 900 MW/«I 
(1200 MW/cel in fu1ure) 

· Layiag coafigunlioo : Trcfoil formalioo ia IUoad 

1rougbs (sec Figurc 2). and io ducu uodcr bridgcs 1ad 

clcvalcd cxprcssways. 

• Numbcr o( iotcrmcdiate joiou per pbase : 40 
·1),,., or joiols: EMJ (cxtrusioa-moldcd joial) 

· SF, g•s-immcrscd scaliag tads : Silicoa oil 

imprci;aated 

� SOOkY XI PE jnsulatcd cablc 
l 1 Design and SIQ!durr oCrabJe 

Bascd on various dcsii;a parameters aad tbc 

iosulalioa charactcrislics of tbc trcatcd porlioa of tbc 

iosul11ioo sbicld for EMJs, il was dclcrmiocd 1bat 1bc 

iosulatioa lhickocss requircd for tbc cablc would be 27 

mm[I )-(3 ), lbc cooduclor sizc was 2500 mm' and lbc 

metal sbcalb was of corrugatcd alumiaum. Tablc 1 
shows cablc structurc. 

3 2 Ou.11i1y Cool ml ofC,hlc Maau(acturc 
Low levels of dcfccls wcrc maiataiocd to 

maximizc clcctrical performance. Tbc pcnnissiblc levels 

wcre: for cootamioaots, 50 µm (metallic) aod 1 mm 

(fibreus); for voids, 20 µm; and for protrusioos, SOµ 

m. Il was cxtrcmcly difficult 10 maiotaio these levels 

over tbc Clltirc cablc lcagtb. Acoordiogly a basic 

concept was adoptcd maodaliog maoufaduriog 

tccboiques tbat would oot iotroduce or acalc dcfccls, 

and iospcctioo tccboiqucs lbat would con.Gcm tbll tbcy 

had oot bcea iotroduced. Tbus tbc most stringent quality 

cootrol metbods werc applic:d, from materials 

acceptaoce to fioal iaspcction. 

(l)Voids: la the saaie way as moisture in tbc 

aossliolöog by-products supersaturates aod coodcoses, 

melhaoe gas cao al.sa supcrsaturatc, resultiag in bubblcs. 

Tbis cao be prevcatcd, bowcvcr, usiag pro«ss coatrol 

to maiotaio correel curing coodilioos (tcmpcrature and 

pressll re). 

(2) Semi-<:oaduclivc protnuions: Tbc aggrcgatioa of 
carbon p•rliclcs ia tbc scmiconductiag matcrial bas an 

effect on tbc iatcr!ace smootbncss, so tbat 1dcqua1ely 

mixiag tbc compound will coatrol dispcrsioo of tbc 
carboa, rcmoviag contaminaols using 1 fine mcsb and 
lbe use of 3-laytr common cxtnision will keep the level 
below tbc pcrmissiblc value. 

Fig.1- Cablc route ofSbiokeiyo-Toyosu Liac 

Fig.2. Cross-scctioo•I View of Cablc Tuoacl 

Tablc-l Structurc of SOOlcV XLPE lasulat�d Cablc 
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lAsulatioi:a lhidc.na.I: 

0..1c:r di11nr.kf ol ie.wl-alio• 

Outer JU\Îoonductivc byer lhiebcss 

T\ickn" o( cuslllo. Hd sbidd D)'<I 

Ahtril1t1" 1ka111i llaicbc:a 

Aaci-<onosioa ." •• tlalcb ... 

Max.o"udQ.-, 

.a.-LWirÎ•itl 

Mu. 0C OO.cluctor nsUtl•-'lO"CI 
M114 iuubûoa rai.slaKdRn 

C'ablccooaàl>oce 

tV soo 
- 1 

2500 -

Sectio•! "d compoeled 

IND 61.2 
ApproL 2.S mm 

mm !7.0 
mm 101.0 

ApproL 1.0 mm 
Approx. 

" mm 
mm ).) 

mm 6.0 
mm 170 
.. ,.. 43.S 

Q/km 0.00746 
MO·bn 3.000 
µf/km IUl 
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(3) Cootamioaots: Bascd on cxpcrimeotal results 

sbowiag tbat screen mesb sizc and tbc maximum sizc of 

oootamiaaot pu1icles passing tbrougb are s1roogly 

iotcrrclatcd,[2) • mcsb sizc of no largcr tbao 20 µm 

WIS adoptcd. Witb respect lo fibrous ooalaminaalS, 

complete compe nsatioo is im possiblc, as tbc diameter of 

single fibers is smaller tbao tbc mesb size, so tbal 

oootrol is cffcdcd usiog 1 full-batch rcsio 

monitoring systcm. lo Ibis systcm a light sbiocs, cithcr 

dircctly or by rcfl<ctioo, tbrough 1 wiodow in tbc rcsio 

Oowpatb al tbc cotraocc to lbc aossbcad of tbc 

insulatioo cxtrusioo machine, cosuriog tbat no 

oootamiaaols ia cxccss of tbc ooolrol valuc are prcscol 

ia aay of tbc passiog rcsia. Figure 3 shows 10 cxamplc 

of a systcm tbal uses laser light. 

This systcm, ia additioo to dctcdiag cootamioaots 

by tbc attcouatioo of tbc light traasmincd tbrougb the 

resio Oowpalb, cao also d<tcrmioc tbc type of 

cootamioaot by mcasuriog tbc rcflcctcd light and 

oom paring its ioleosity witb tb al of tbc traosmillcd ligbl 

Tbc sizc of cootamioaolS tbat cao be dctcctcd is 30 um, 

and wbco cootamioaots in cxccss of tbc permissiblc 

valuc are dctcctcd, 10 alarm is souodcd, cosuriog tbat 

cootamioaots larger tbao tbc pcrmissiblc level are oot 

cxist lhrougboul tbc lcogtb of tbc cablc. 

Tablc 2 shows procedures for tbc cootrol of 

oootamioaolS outsidc tbc cxtrusioo pnxxss. 

4 CahJr jostallaljnn 

4 J û,h)r dn1m and ils transpar1aljon 

Siocc a portioo of tbc route lay aloog tbc sborc of 

Tokyo Bay, il was possiblc to transport cablc drums, tbat 

wcrc too large to be lraosportcd overlaad, up to lbc 

sborclioc by sca, from which point tbc cablc could be 

paid out dircdly. Loog-lcnglb cables wcre uscd to 

reducc the oumber of joints and to sbortcn tbc worlc 

pcriod. Figurc 4 shows the Ja.odiog of a drum holding a 

loog lcngtb of cablc. 

Fig.3. Full-batdi ruin monitoring systcm 

Tablc-2 Quality C.ootrol Met bod for Foreign Particles io 

óabl c Manufadurio11. Proccss 
Procca Coa1t0I unc1 Coauol mcas:arc 

Ma1ufa1I ,,.._ried ui"' 
adusîYc Laak lrucks ftol'1 rcs.in 

lnsul11ion No 1dmi"ion �ppticr. "iod is 1cczp&cd ia . 

ma1crbl supcr-dcaa boocb prcparod ia 1 

90Ceptanc.e UGtcfÜJ 1 --ta.noc roo 01.. 

No coatamin11ion Sainpfuag &ui or ou1tcri1I peller 
is c:anicd OUL 

No "drnis.sioa Air ffCSSW'C tnn.sfc.r io • 
Ma1ui1I bcnnc.riollv sc:alc.d duet 
rn.nsrcr 

No Jdmiuioo Dust is cxdoded by 11pplia1ioa 
ol altn"fioc cncs.h tcrccn.. 

Mixing of 
Noadmis.sioa 

Cootn>llcd by the opc:aia& or 
9dditivc. ICrCCD DlC:Sh 

Pfq>H111ÎOft Clou-bad 1ISKsnbl7 io • 
ol NoadmÎ5$.Îoa dcaaacss-coatn>lted Ull\.ldcr 

cxlnlSion room 
lnsul11tion No •dm}s:sjoo 5Jmeu3bovc 
cxtrusioa No ooaraminJtÎoa SJmcuaboYc 

Product 
Sliecd saaipks of imuf111or 11rc 

irtSpCCtion 
No cootJmicJlioa take.o: for iaspeclioo (rom bolb 

c:ads of cxtrudcd cablc. 

Siocc virtually tbc wbolc of tbc 15 km of the route 

from Tokyo Bay to tbc Sbiokciyo Substatioo was in a 

tunnel, tbc cablc was Jaid in lcuglbs of 1800 m, abovc 
tbrcc times tbc limit for ordinary ovcrland transport 
lcogth, from tbc base yard at tbc landing point accordiog 
to tbc mclbod dcscnl>cd in Scdioo 4.2 (sec Figurc 5). 

For tbc part of tbc route afoog tbc sborc of the bay, 

wbcrc botb duci and tunnel cxisted, the usc of tbc base 

yard was impracticablc. Thus loog-Jcogtb cablcs 
dclivcrcd by sca wcrc rcloadcd ooto a special trailer 
equippcd witb a pay-out machine and transportcd for tbc 
vcry short distaocc overlaad to tbc pay out point. Io 
order to allow layiog opcratioos oo roads even wbeo 
usiog large drums, a traverse mctbod WIS dcvclopcd and 
implcmcotcd wbercby lbc spacc occupicd on roads 
duriog iostallatioo was rcduccd and cablc of about 
1200-m in lcogtb could be laid (sec Figure 6). 

Loog-lcngtb drums at lh<' sborclioc 
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Fig.5. Layiag of loag-lcagtb cables from tbc base yard 

Fig.6. Layiag cablc usiag tnvcrsiag metbod 

4 2 CabJr tansfcr 1rrhnjqurs in UJnnrl 

To iastall loag-lcogtb cablc ia tbc tuaacl at tbc 

Sbiokciyo cod. a ocw metbod was dcveloped ia wbicb 

the catirc lcogtb of tbc cablc was loadcd ooto a lrua of 

railcars, wbicb wcrc tbco moved over rails. Tbc rai!Qts 

wcrc drivco by two mctb.ods: twia pulley (Figure 7) and 

magJJetic beh (Figurc 8). The ocw mctbod bad a aumber 

of adva.otagcs, iocludiog moviag tbc cable four times 

Casier lbao tbc mcthod prcviously used, beiog applicablc 

oa sbarp curves and iocliacs, aad protcctiog tbc cable 

from cxtcnial damage. 

S Extm5jon Moldcd Iojor 

S 1 Design and stn1d11rr af FMJ 

Tbc minimum required ill$\llatioa tbickncss for the 

cxtrusioa-molded joints (EMJs) was. as io tbc case of 

the cablc, 36 mm, as dctamiaed by various dcsigJJ 
parameters obtaioed duriag tbc basic rcseuch stagc.[1 J
(4) Figurc 9 shows EMJ structure. As will be dcscribed 
later, tbis joint bas the isolatcd sbidd and sbutb also io 

the cue of a oonnal joiot, aod bas tbc samc body 

0028 

slructurc as ID iosulated joint. 

Fig.7. Twia pulley met bod for cablc iastallatioa 

Fig.8. Magaelic belt met.bod for cablc iostallatioa 

Fig.9. Structurc of Partial Discbarge Oetcctable 

Normal Joiol 
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5.2.....Qualil)' Cootrol Trcboiquc..f.a.c.EM.I 

lu in tbc case of tbc cablc, tbc maia factors 

dclcrmioing tbc pcrfonnan<'C or 1bc EMJ •re 

ooal&minaals 1od voids, lhc pem1issiblc levels Cor 

wbicb are 100 µ m (2 mm for fiber) and 25 µ m, 

rcspcclivcly. Tablc 3 shows lbc qu11ily coolrol t"Onccpl 

wilb rcspccl 10 lbcsc main drfrcts. Sincc, unlikc c1blcs, 

il is impossiblc lo oonducl sampling inspeclions of EMJ 

aflcr asscmbly. particulu cmpbasis WIS placcd on 

supervisioa and inspeclioa of condilions during lhc 

asscmbly proccss. 

The following uc tbc main qualily coolrol 

lccbniqucs applicd 10 lhc EMJs. 

(1) Proccss oonlrol: Tbc cxtrusion and curiog condilions 

requi� lo prcvcol voids and achicvc good inlcrfacc 

boodiog are fuodamcolally tbc samc as io cablc 

maouCacturc cxccpl 1bal wbcrcas cablcs occd oooliouous 

ooolrol al ooostiol ooodilions, EM.Js rcquirc coolrol al a 

lraosicol state io wbicb lcmpcralurc aad prcssurc are 
varicd over time. Il is also frcqucnlly tbc case lbal air 

lcmperalurc, joioling spacc and olbcr cnviroomcoLal 

factors change accordiog to tbc locatioo of tbc joint. 

Uodcr sucb condilioos, asscmbly worlc must be carricd 

out using equipmcnl tbal is lransportablc and rclativcly 

simplc. Complete rcdundaocy WIS maiolaiocd Cor 

important sensors, and a complete stock of spare parts 

usurcd lbal rcplaccrncnls could be made quickJy in case 

of uncxpcctcd equipmcnt hlcakdowa. 

(2) Ocanroom: A dcaoroom is puticularly occessary 

Cor tbc mold scl-up proccss following tbc surfacc 

trealmcnl of tbc cablc iosulation. A portable 

clcanroom was insallcd on site in coojunctioa witb air 

purificalion equipmeot, maiotaioiog an ia-room air 

purity class of S0,000 or lc.u wbile work was in 

progress, and abou1 dass 1,000 al all limes. Maiolaioiog 
tbis level of purity ia tbc room rcquircd rigorous 
moo.iloriog of lbe cquipmcol aod lools broagbl io aod 
also of clolbiog. 
(3) Full-balcb rcsio mooitoriog: Harmful mclallic 
con1amio&J1ts can be delcctcd by X-ray, as dcscnbcd io 
tbc following scction, wbcrcas fibrous oontaminaots 
caanoL Also cvca rncta.llic coal1miaaots will have lc.u 
effect oo tbc proccss if lbcy are dclcclcd carlier tbao tbc 
fioal X-ray iaspcctioo. Accordiagly, a full-batch rcsio 
monitoring systcm basically like lbal uscd Cor cablc 
maoufaclurc ducribcd in Scctioo 3.2(3) was also uscd 
Cor lbe EM.Js. Figurc 10 shows a lypical systcm. A 
lnosparcol wiadow is pl�d ia 1bc Oowpalb by wbicb 
tb< re.sin is ddivcrcd lo tbc mold and a suitablc light 

source and CCD camera are mounlcd 10 providc 

conliouous mooitoriog or 111 rcsio lbal passes. The 

aumber and size of conlamiunts are measured 

aulomalically aad wbeo any cxcccds lhc pcnnissiblc 

si7..C limil, an alann is giveo. Tbis syslcm bas amplc 

sensitivily lo ddcct lbc bannful mdallic aad fibrous 

oonlamioaols as rcfcrrcd IO tbc abovc. 

(4) X-ray iospeclion: To assurc lhal thal the body of lbc 

curcd joint does ooi coolaia aay coolamioaots and 

prolrusions cxcccdiog lbe pcnnissiblc level, X-ray 

inspcclioo is applicd. To inacasc scasilivity lhc 

Cocusing of lhc cquipmeol must be improvcd. The 

equipmcol uscd Cor 275kV EMJs bad a focal spol 200µ 

m in diamelcr, bul for 500kV joints a mclhod w;u 

dcvelopcd usiog diameters of 10-SOµm. la tbis way the 

bannful metallic coolamioants rcfcrrcd lo the abovc cao 

cvenlually be dclcclcd. In additioo, imagiog plalcs are 

uscd ioslcad of X-ray film,[6] facilitaliog the proa:ssiog 

and lraasmissioo of tbc X-ray images and incrcasiog the 

efficiency of tbc X-ray iaspcclion proocss. Figurc Il 

shows an X-ray iaspcclioo unit using an imagiog platc. 

T bi 3 Q r Co a c- ua 1ty nlrol Tccboiqucs in EMJ Fabricatioo 
Type of M'1ia Proccss 

Final fnspe.C1ioa Ddca Conlrol 
Mc.t1Uic Oeaa.room full-batch rc:sin io.spectioa 
Coabminaal Tool ooalrol X-nv :"--.CC'lioa 
FibrollS 00Dl'OOD't 

ConbmÎIUIDI Warcocurol FuJl-batc.h ruio impcctioa \b
id Enru.sioa "Dd Cl'OU• Dot> Î"'P<dioa lia.JöaP coodifion 

Poor boadiac Extrusioa and cross· Oua ÏGSpedioD 
1tioicrhoc: lillkinl! concli1ion hni1I diw-h:11rec Ie.si 
Ex1<rml Tool COalrol ••d 
Daau�c prolcdÎoa P'Jr1i:al di.schatic IC:SI 

Fig.10 Full-batch rcsin monitoring systcm Cor EMJ 

5 

0028 

19 

410 van 462



Fig.11. X-ray inspedion using iwagiug plat e 

Fig. 12. Fibrous contaminant delccled by full-batch 
resin monitoring system 

S 3 Rcq11J of EMJ lnstaJJntjoo 
Tbc usembly of the EMls Cor tbc Sbiokciyo· 

Toyosu Lioe ha. been substanlially completed and the 

quality c:oalrol lccbniques describcd above playcd a 
useful role in the detection of a number of defect.< 
occurriag du ring the proces•. 

There were tbree instaacxs of contaminant 
delection: one eacb of black 1SCOrehing of resin, a fibrous 

contuninant. and a painl particle. Fibrous oonhminaau 
were particularly wcll detccted by lbc full-baleb resin 
monitoring system, aod all iu all we c.an s•y tbat the 

effectivcness of tbc aew techniqu<:li inlrodu� w•s 

c:onfirmcd. Figure 12 shows the delecliou sigu.J Cor a 

fibrou• contaminant del.ected by the full-batch resia 

monitoring systcm. 

6 partjal Divhar.gc Ic;sc 

6...LH.ighly accu rak pu1jal dischugr •cm 
Ooce all !be EMJs have been a.ssembled, we will 

c1rry out putial dischargc tuis uad<r AC loodiug as • 

final confimution of quality. 

The partial discbuge testing metbod used bad been 

vcrificd for pcrfonnaucc on miuy 2751cV XLPE 

insulatcd lines, and iovolved using foil eledrudcs 

mouutcd on the anti..corrosion laycr •I cithcr cod of t!Jc; 

insulatlng füugc of c.ach joint. Tbc discharge signal was 

1mplified so lbat putial discbarge would be deleel1blc 

•I Crcqucocies delectablc by lh<se clcctrodes aod at  

whicb ooisc was low (from aboul 3 to JO MHz). 

In this case the partial disdiargc signal occurriog io 

a oormal joiol must be delected i u adjacent insu lated 

joints. Jo loog-leogtb cable, signa! allcoualion rcsults in 

• marie.cd drop ia sensitivity. Aecordingly, a modificd 

joinl was devclopcd for tbc Shinkeiyo-Toyosu Liae ia 

wbich panial discharg< coufd be deteded directly at lbc 

jyiol itsclf. Figurc 9 shows tbc struclure. 

Tuis modificd joint ioeludes a booding kad win:.s 

witb a bi&fi-Crequeacy iron oore, whicb lbus fuoctioos as 

• oonnal joiot at commercial frtqucocics, bul as an 

iosulated joiol al the high Crequencics used to measure 
partial discharge. Figurc 13 cornpares a l)pie.tl detectioo 

signal spectrum at tbc iosertioa of a c.alibnlion pulse 

with lhat of an insulated joint. By usiog tbis ocw 

modified normal joint, good SIN ratio in lbc wide 

Crequcncy range C3D be obtaincd and thcrefore bighly 
accurale partial discbuge test can be peáorrned 

6 2 Tc,1 rnndj!iop (Voltage and d11ratioo time) 

Parti.J discbarge tests are scbeduled to begia ia April 

2000. Thcir objectivc is to scr«a for hannful defccts 

tbat can cause inilial failurc, aud coosideralion was 
given In the vollage and time rcquired to screen Cor all 
types of in itial dcfccts, tba t is to say, extcrual damage 

due to bumn error occurriag afler X ray iaspeclioo and 

iolerfacc dcfects anlicipated fiom prcvious experieoce. 

In detcnniniog lbc test cooditions, wc look ialo accouol 

lbe time to ioccpeioo of partial discbarge, time l.o failurc, 

nlin belwccn the in.itialioo voltage and the cxtioctioo 

voltage •nrl olbcr vollage drar1dcristics of v11ious 

lYJ>Cs of dc(ec1. 

A:J a result of expcrimcols using models of cach 

l)pe of defect, il was found 1ha1 10 detul deftcts tbat 

WOUid be harmfu) wbcu U\'tfVO)tage was applied 
requircd 1.1 U, (•350 kV) for 1 bour. aod to detrcr 

otbcr dtfeclS rcquired •pplicalion of 1.0 U. (=318 kV) 

Cor 7 days. Figurc 14 shows the vollagc applicalion 
p•ll•m for parti•I dischar&e ltsls. 
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1 O>nclnsion. 

XlJlE cable aod cxtrusioo-moldcd joints tbat are as 

rompact as oil-fillcd cablcs witb scmi-syntbctic paper 

iosulatioo have been applied to tbc Sbiokciyo-Toyosu 

Line (39.Skm. 2 cil't'Uils) of tbc Tol-yo Eleciric Power 

Co. Strioi;col quality cootrol procedures bucd oo new 

1ccboology have been applied from cablc maouflcturcs 

to tbc oo-silc assembly of tbc joints, and tbc oo-silc 

work is rom:otly proccedin& smootbly. Tbc world's first 

SOOkV loog-distancc underground Lraosrnission line 

usioi; XLPE cable is scbcdulcd to go into commercial 

service io tbc yrar of 2000. 

10 10 30 40 

Frequency f (M}U) 

.30 

50 

(a) Spectrum ofS/N ratio ofModificd NJ 

10 20 30 40 

Frequency f (MHz) 

(b) Spectrum of SIN ratio of U 

60 

Fig. l3. Aa cxamplc of sigoal spectrum 

l.IUo>< lhour 
1.0Uo>< 7doys 

t.IUo / 
1 OUo 

"' 

� 
3 

� 

Time (Hours] 
Fii;.14. Voltai;c applicatioo pallcro for partial 

d iscbugc test 
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Aan de bevoegde instanties 

Éyf3 
-

September 2009 

Zoals u weet is de vonkoverslag in de herfst bij vochtig weer tussen de kabels en isolatoren behoorlijk 
heftig. De lucht met 20% zuurstof en 80% stikstof wordt geïoniseerd en er zullen zich verbindingen 
vom1en zoals stikstofoxide en OZON, dat wil zeggen Ü3. 

Omdat 03. een stof is schadelijk voor de gezondheid en bij westen- zuidwestenwind de OZO van 
praktisch alle masten van het huidige 220 KV net op de Westerdijkshom terecht komt (03.is zwaarder dan 
lucht) vragen wij u: 

Hebt u hieraan metingen gedaan onder genoemde omstandigheden en zo ja, wat zijn de concentraties, c.q. 
wat is toegestaan? 

De bijen vinden bij onweer de Ü3.vorming niet leuk en worden zeer agressief. De oorzaak van de 
agressiviteit komt voort uit het feit dat hun leven bedreigt wordt. 

Hoogachtend, 

Pagina 1 van 1 
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waarom een stroomkabel wel 

HERMAN SANDMAN 

GRONINGEN TenneT legt ffJ\ 325 ki
lometer lange onderzeese stroom
kabel tussen Nederland en Dene
marken. Dat roept een vraag op. 
Waarom kan dat wel en kan de 380 
ldlovolt-UJn tussen Eemshaven en 
Hoogkerk nlet ondergrondsl 

De nieuwe Cobra-kabel, waarvoor 
dinsdag In de Eemshaven de eerste 
paal werd geslagen. is niet de eerste 
onderzeese stroomlijn van netwerk
behecrderTenneT. De BritNcd-kabel 
verbindt de Maasvlakte met het Brit· 
se lsle ofGrain en de NorNed-lcabel , 
tussen Eemshaven en Noorwegen, 
overbrugt zelfs 580 kilometer. Dan 
moet het toch mogelijk zijn (een 
deel van) de 40 kilometer tussen 
Eemshaven en Hoogkerk onder-

'Voor TenneT 
staat 
leveringszekerheid 
voorop' 

gronds aan te leggenl 
Provincie Groningen, gemeenten 

en bewoners en gebiedsorganisaties 
dringen danr ook al een lijd je op aan. 
Maar netwerkbeheerder TenneT en 
het ministerie Economische Zaken 
voelen er niks voor. Ondergrondse 
aanleg is Le duur en te storingsgevoe
lig. luidt de uitleg. De vergelijking 
met de overzeese verbindingen gaat 
mank, aldus TenneT·woordvocrder 

Jeroen Brouwers. Omdat het ver· 
schillende kabels betreft. "De af
stand op zee wordt overbrugd met 
gelijkstroom. Terwijl ons land, net 
als de rest van Europa, een wissel· 
stroomnetwerk heeft. Een gelijk· 
stroomkabel gedraagt zich onder 
grond en onderwater veel 'gemaklce
lfjlccr' dan een wisselstroomknbel.'' 

Dat heeft. volgens Brouwers. met 
de elektrische eigenschappen te ma 
ken. "De warmteafgifte bij een wls- 1 
selstroomkabcl Is bljvobrbeeld veel 
groter. Hel zegt veel dat een verbin
ding met een hoog spanningsni
veau, zoals 380 kilovolt, nog nergens f 
op de wereld onder de grond ligt Al 

leen In de Randstad draaien wc proef 
met een sruk vnn 10 kilometer.'' 

Voor overzeese lijnen wordt ge 
lfjkslroom gebruikt. Hel transport 
verlies van wisselstroom Is te groot 

i"t'l.?r 'J.011 

�.;. Q,� �" {;,f��" 

ff,Çe 1 A" PJ 

onderzees kan rpaar niet ondergrc)nds 

over lange afstanden. Andersom 
Jean gelijkslr00111 nlet op land ge
brulkt worden. Nederland heeft lm· 
mers een wisselstroomnetwerk. 

Brouwers: "op elk punt dat de 
elelctrlcllelt van de hoofdlijn het net 
op gaat, heb je een converter nodig 
om gelijkstroom om te zetten In wis
selstroom. Zo'n omvormer Is onge
veer drie voetbalvelden groot. Dan 
komt er niet alleen een In de Eems
haven, zoals bij de Cobra, dan komt 
heel Groningen vol met die dingen 
te staan." 

Een bijkomend aspect Is trans
port. Kabeldelen voor het landelljlc 
netwerk worden per vrachtauto ver
voerd. Het laadvermogen daarvan Is 
beperkt. Dus kunnen er maar rela· 
tiefkorte stukken op. De delen wor-
_..t.,,._- --�· I' 1 • -

storingen. Dij aanleg op iec speelt 
dat minder. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van schepen en die kunnen 
enorme katrollen vervoeren. 

Brouwers: "Voor TenneT Is leve· 
ringsickerheld de belangrijkste wel· 
telljke taak. Betrouwbaarheid en be· 
schlkbaarhcld van een 380 kv-knbel 
lopen gevaar door het zogeheten re· 
sonantleverschljnsel. Dal kan in hel 
net lelden tol overspanningen, met 
weer als gevolg beschadiging en/of 
uitval. Bij ondergrondse aanleg 
neemt de kans op die pieken toe. Le· 
veringszekerheld houdt niet alleen 
het voorkomen van storingen In, 
maar ook zo snel mogelijk herstel. 
Reparatie van bovengrondse verbin· 
dingen duurt lussen de 8 en 48 uur 
en bij een ondergrondse kabelver· 

� 
�: 

� 
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Underground EHV System In Copenhagen 

Jun 1 . 2000 12:00 PM 
Per Christensen and Ture Roes. NESA AJS, Denmark 

Over the lasl decade there has been an increasing trend in Europe Lo reduce the number of overhead 

extra-high-voltage (ÈHV) and high-voltage (HV) transmission lines and to replace them with 

underground cables. Tuis also is the case in Denmark, where il was decided in the early l 990s that 

the power supply to the greater Copenhagen area needed restructuring. Modemization and . 
improvemcnt of the HV network in the power syslem opera Led by NESA, named the Metropohtan 

Power ProjecL, will elim-inale almost all over-head lines from densely populated areas close to 

Copenhagen by the end of2000. At Lhe sarne Lime, reliability for consuroers wilt improve as 

dependence on the centra! 132-kV Glentegard Substation is reduced. 

NESA's HV System 

The HV system in Zealand, Denmark is operated as a single power pool, which provides a basis for 
high supply reliability and low electricity prices. A centra! junction in this HV network is NESA's 
large Glentegard Substation, from which six 132-kV overhead lines link the metropolitan area with 
the rest of the network in Zealand. To remove these lines, it was necessary to construct two new 400-
kV links, including new 400-kV substations in the northem and soutbem parts of greater 
Copenhagen. 

lo Europe, new cable technology combined witb improved production processes and specifications 
of international long-term testing means that use of XLPE cables for EHV and HV applications is 
increasing. These considerations, togetber witb the cable's proven reliability, were the factors that led 
:o NESA's decision to install XLPE-insulated cables rather tban fluid-filled cables, which require 
more maintenance. 

More than 100 km (62.2 miles) ofsingle-core 400-kV XLPE-insulated cables were needed to form 
the two independent power links. The southem route between the 400-kV station in lshoj and the 
H.C. Oersted Power Plant was 22 km (13.7 miles), ofwhich 18 km (11.2 miles) ofcable was to be 
installed in NESA's supply area and 4 km (2.5 miles) in the area ofCopenhagen Energy. 
Furthermore, the northem link in the NESA supply area consisted ofl2-km (7.5-mile) 400-kV XLPE 
cable section, which linked M plus lov to the Glent egard Substation. 

Planning commenced in 1994 for the two 400-kV cable circuits, which were to be installed 
5llccessively, making target commissioning dates of September 1997 for the South Link and 
December 1999 for the North Link. 

Cable Contract 

NES� ?ecided to invite manufacturers to tender for the southem link cable (22 km or 13.6 miles), 
speetfymg a 400-kV XLPE-insulated cable circuit with a total transmission capacity of up to 1000 
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1600 2 (3200 kcmil) Cu conductor wilh o lead or corrugatc<l 
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.1.:,·1��1ct'll'\;1 'd1·ocuo �l�i:v�-: l�\c ;cq��:�� circuit �uling, the cablc i.yslcm should be special bondcd. 
n \1111111111111 S \C, · 

• utm 1 .issc:;smcnl wus bnscd 011 11 wide rungc or criteria,. including rcfc.rcnces from similar 
11�1 

co 
. • t. ·vnluulion of tcchnicul k11owlcdgc, docu111cntat1011 of the qualrty system and, 

�tis�l�7c1t\:s� r�iplclion of type-les! uncl lnng-tcrm prc�ualilic�tion lesti.ng. l�u�l��rmorc, NESA 
h · , · , . . � , · cctcd cnblc munufucturcrs, cvaluot111g Lhc1r produclion fac1litres and lhc way t ey 

�!,���1:������11��J�\C lud ing lhc muinlcnancc ofXLPE compound purily and lhc correct placement of 
the condu tor in the cxtrusion proccss. 

The rccontract test was conductcd in Ccnlro Elettrolcchnico Sperimentale Jtali�o in Milan, Jtaly. 
Will{load cyclcs. the test lasted one year, with an ac test vollage ?f374-kV app!Jcd bclwecn the 
conductor and carth. During and afier applicalion of lo�d cycJes, 1mpulse voltag� _tests were 

·rfoml<..-<l, and Uie coble from NKT passed the tests w1lhoul bre�down. In add1t1on, a type-test 
�cording to CJGRE Recornmendation o. J 51 was performed with extrapolated values to lECy840 
to meet the tender specifications. 

For routine test.'\. the CJGRE rccommendations were followed hut with �higher ac test voltag.e of 
495-kV. 2.25 UO for J hr, which results iJ1 a maximum field slreugth still below 27-kV/mm. lbc 
partial discharge test was pcrfom1ed according to the IEC 840, for example 1.5 UO or 330-kV. 

The contract for the souiliem Link was a\.vorded to NKT Cables ofDenmark, whicb is one of the first 
cable manufaclurers in Europe to carry out lhe prequalification test on the 400-kV XLP� cable. The 
cable is a further development of the J 45-kV XLPE cable that NKT type-tested and deLivered to a 
Danish utiLity in 1985 and 1986 and to a 245-kV ?CL�E cable e�port proj�ct in 1991. Apart from 
dimensions and current carrying capacity, the mam d1fferences m the design and manufacture of the 
400-k v cable are the strict requirements rcgarding purity of the insulation materiaJ and smoothness 
of the serniconducting screens. 

Cable Design and Production 

Follov.1.ng acceptance, NESA closely monitored design and manufacturing. The 400-kV XLPE
insulated single-core cable cornprises a Jongitudinal, watertight, copper conductor of 1600 mm (3200 
kcmil). Tuis is sufficient to limit the electrical stress far below critica! limits, for example, a cable 
being hit by Iightning when operating at normal system voltage. The cable care is then triple 
extruded on a Catenary Continuous Vulcanization (CCV) line with an insulation thickness of 29 mm (1.1 inches). The manufacturing is conducted in a controlied, clean environment to ensUie that cable insulation bas the higbest purity and the most uniform dimensions. 

To enable the use ofprefabricated accessories in the installation it is important that the geometry of the cable is maintained within narrow lünits. To gUMantee this, X-ray equipment is installed to accuratcly measure the thick.ness of the layers jo tl1e cable UJre and verify tbat the cable construction satisfics the design specification. Following vulcanizing, the cable care is placed in a beated degassing chamber unlil ilie main pan ofilie rnethane gas, which is created in the vuJcanizing proccss, has been removed-a procedure U1at can Lake up to several weeks. Bedding tapes are tben appJied and the cable completed with a lead shealh and a polyethylene (PE) oversbeatb. To facilitate sheath integrity testing, an extruded serni-conducting layer isapplied on the P.E oversheath. 
Installing the Southern Cable Link 

ln Denmark, underground cables are normally direct buried at a depth that depends on the cable's volta�e levels. For lhe 400-kV cablc, NESA decided lhat a depth of 1.5 m (4.9 ft) was appropriate. At this depth, most of the existing lines and pipes for telepbone, gas and water can pass over the cables. Furthermore, Laying cable at this depth reduces ilie risk of third-party damages. 
http://tdworld.com/mag/power _underground_ ehv _ system/ 17-12-2009 
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The maximum lengths of cable that could be installed wcrc limited by the drum s1ze. Jn tb.is case, 
drums with a record diameter of 4.95 m (16.2 fl), the largcst drum thal can pass under most road 
bridges in the densely populated Copcnhagcn area, were constructed. This imposcs maximum 
lengths of about 880 m (2890 ft.) for each cabJe. To hand Ie supply lengths of this magnitude, a 
special installation vehicle was bought and modificd to fit project requiremcnts. This truck could 
carry more than 45 tons (40.8 t) and was f1exible enough to drive on even the smallcst local roads. 

TI1e 400-kV cablcs wcre Jaid in flat formation in an open lrench that was 1.1 m (3.6 ft) wide. At the 
bottom of the trench, 20 cm (7.9 in) of concrete was placcd. The concrete layer enables other 
services to pass under the cabJe system and provides a sol id base for the equipment, which is 
uecessary for pulling the cables. Rollers and mechanized rollers were placed and sccured to the 
concrete bedding, and a cable winch was used to pull the cable into position. The winch continually 
measured and controlled the puUing force, ensuring that the cable would not be damaged. 

The first layer of backfill on top of the cable was 0.3 m (1 ft) of special cement (weak mix), followed 
by nom1al soil and surf ace reinstatement. This procedure was used in all of the trenches except in 
places where the use of an open trench was impossible, for example, when crossing roads and 
railways. ln these instances, either pipe-jacking or directional drilling was used. 

Only one major problem occurred while using pipe jacking. One of tbree cable Jengths got stuck in a 
700-m (2300-ft) lengtb of PE pipe used wheo crossing an area with shallow water. Inspection 
reveaJed some minor deformation of the pipe, but it did not prevent the cable from being installed 
without damage. 

Directional drilling, wbich is less expensive and faster than pipe-jacking, was used at more than 10 
crossings in the southern link, with the lengths varying from 50 m to 500 m (165 :ft to 1650 ft) 
depending on soit type. The Jongest and most challenging drilling was in the 500-m (1650-ft) section 
to cross a moor in an environmentally protected area. By drilling from both sides of the moor and 
connecting the two 250-m (825-ft) tubes in the middle, the crossing was completed in less than one 
month. 

Establishment of Jointing FaciJities 

One of the most critica! points of a 400-kV XLPE cab Ie installation is that jointing must be 
performed in an environment free from <lust and with controlled temperature and humidity. So, 
jointing was undertaken in special containers that were placed on a 2.5-m by 15-m (8.2-ft by 49-ft) 
concrete foundation that was positioned before the cable was installed. The foundation consisted of 
.five specially designed concrete elements that were placed on sand bedding and then waterproofed. 
After the cable was laid and placed inside the foundation, three purpose-designed 6-m (20-ft) 
containers from NKT Cables were placed on top of the foundation, providing a jointing area in 
whicb they could be installed in the final position. At the beginning of the installation, it took five 
weeks to complete three single-core joints, but with the jointing area, that time was greatly reduced 
to tbree weeks by the final stage. 

Accessories 

The insulated cable joints were made with prefabricated and pretested components. This 
prefabricated joint with sheath sectionalizing comprised an epoxy sleeve and two stress cones, 
which, together with the cable insulation, formed the main insulation system. The epoxy sleeve 
embeds an electrode of aluminium alloy, as the coe:fficient of tbermaJ expansion equals that of the 
epoxy material. A spring-loading system maintains the pressure required to ensure the electrical 
integrity needed in the XLPE/stress cone and stress cone/epoxy interfaces. Sheath sectionalizing is 
effected by means of an insulating flange with a coaxial bonding lead to enable sbeath cross-houding 
or sbeath earthing as required. A glass fiber housing filled with compound protects the joint, and 
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metallic sleeves encasing the epoxy sleeve and a spring-loading system secure water tightness. Both 
sides are overlapped and are plurnbed to the cable's lead sheath. 

The terminations were of the outdoor and GIS type, filled with degasified synthetic oil kept under 
pressure and a stress cone of silicone rubber to control the electric field. A therm ic weid that is 
radiographically inspected by X-ray joins the top connector of the termination and the cable 
conductor. 

Project Construction Timetable 

Site work on the southem link started in April 1996 by laying in the first 820-m (2700-ft) cable 
section. Before the end of 1996, 19 of the 26 three single-core cable sections were installed. After 
winter break, work on the remaining seven sections began in April 1997. Therefore, the installation, 
including al 1 joints, was completed ahead of schedule in August 1997. 

The two-week site testing of this installation at system voltage (400 kV) started in September. 
Following the precommissioning testing, the southem route of this cable system was put into 
commercial operation. This installation, comprising 66 km (41 miles) of 400-kV XLPE single-core 
cable, 72 prefabricated joints, nine GIS and three outdoor terminations, was, at the time of 
commissioning, the first in the world in which an XLPE cable system including cross-bonding joints 
was used at this voltage level. 

The Northern Link 

In May 1997, with the southem link installation still in progress, NESA invited tenders for the 
nÖrthem link. Manufacturers whose cables had satisfied precontract tests for the southem link were 
invited. 

Again, NKT Cab les offered the best commercial and technica! solution. Additionally, NESA had the 
benefit of this manufacturers' references from their first contract. Tuis meant that the constructive 
dialogue established between the project managers from NESA and the manufacturer could be 
continued. At present, NKT Cables has manufactured and Iaid 36 km (22 miles) of 400-kV XLPE 
single-care cable for the northem link without any techni:calprolYlemS". 

Prospects 

During the past six years, Den.mark has replaced many HV transmission lines with underground 
cables. NESA's Metropolitan Power Project, whicb traverses rural and urban areas, penetrating into 
Copenbagen's inner city, is a further exarnple of this. This project is a culmination of a long-term 
joint development, demonstrating the environmental benefits that can be achieved by placing 
transmission systems underground in densely populated areas. By installing tbis EHV/XLPE
insulated cable system, NESA has further enhanced the technica! and economie benefits of this 
rapidly developing XLPE cable-insulation technology . 

• 
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'11>"·c' 
aangeboden elektriciteit te transporteren. In die situa�ies zoekt de nelbehee

_
rder een p��ducent die 

bereid is zijn productie gedurende de onderhoudsperiode terug te r�gelen; rn de praktijk wordc� de 

onderhoudsperiodes van centrales en nelondcrclclen zo veel mogelijk op elkaar afgestemd. Indien 

meer centrales worden aangesloten, zal het vaker voorkomen dat de netcapaciteil onvoldoende is. 

Vaker zullen dan centrales teruggeregeld moeten worden en daartoe zal de netbeheerder over een 

regulier toepas- baar systeem om congestie te managen moelen kunnen beschikken. Jn hel dossier 

aansluitbeleid komt dit onderwerp expliciet aan de orde; ik verwijs u naar mijn antwoorden van 20 

maart 2009 op schriftelijke vragen in dat kader. 6 Km1t u een over.Gichl geven van alle onder.roeken 

ten aanzien van de max.i- male afstanden voor ondergrondse verkabeling? Er zijn internationaal 

verschillende onderzoeken uitgevoerd, waarbij iedere situatie uniek is. Verder is gebruik gemaakt 

van expert views binnen hel internationale CIGRE-netwerk: - Machbarkeilsunlersuchung zur 

Gesamt- oder Teilverkabclung der 380-kV-Lcitung - St. Peter- Taucm im Bundesland Salzburg, 

KEMA IEV GmbH, Dresden, januari 2008 - APG-Stellungnahme Zur «Machbarkeitsuntersuchung 
zur Gesamt- oder Teilverkabelung der 380-kV-Leitung, St.Peter - Tauem im Bundes- land Salzburg 

Projet Cotentin-Maine. Le choix de la technologie aerienne, RTE 2005400 kV AC new submarinec /c' 
cable links betwccn Sicily and the ltalian mainland. - Outline of project and special electrical 10 ID 

studies. CIGRE 2008 Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 574, nr. 6 4 ETSO position on C/O Ic"'
use of underground cab les to develop European 400 kV networks, ETSO January 2003 - Genera! 
cost comparison between underground cables and Overhead line systems for High Voltage /1_11,,." 
Transmission, April 2008 (fractebel opdracht MEZ en VROM) - Technica! report on the future \.Pf' 
expansion and undergrounding of the electricity transmission grid, Elinfrastrukturudvalget, April �{e."'" 
2008 (Denmark) - CTGRE statistics on underground cable in transcnission networks. Final report of I 
CIGRE Working Group B 1.07 (2007)- Study on the Comparative Merits of Overhead Electricity � '{o 11\ 
Transmission Lines versus Underground Cablcs, Eeofys Gcrmany 2007, (Opdracht ENR Jreland) 
Bovenstaande rapporten hebben ertoe geleid dat ervoor is gekozen om bij verkabeling 20 kilometer 
als richtinggevend te hanteren. Wereldwijd hebben TSO's veel aandacht voor de ontwikkeling en 
toepassing van 380 kV-kabel. De toepassing in het Randstad 380 kV project wordt, gezien de functie 
in het net, het vermogen per circuit en de tracélengte intematio- naai nauwgezet gevolgd. In CIGRE-
verband is in 2008 een speciale task- force opgericht voor uitwisseling van ervaringen en kennis 
voor toepas- sing van kabels. TenneT en de TU-Delft participeren in deze taskforce. De tabel in het 
antwoord op vraag 1 geeft een aantal voorbeelden. Elke netsituatie is uniek: het aantal circuits, de 
lengte en het vermogen bepalen de mate van complexiteit van kabels in een vermaasd nel. 7 Waarom 
wordt het door Tennet en Tractabel geadviseerde maximum aantal kilometers voor verkabeling met 
een wattage van 2640 MW volledig benut? Het project zal worden gerealiseerd in de Randstad. Hier 
is sprake van zowel een zeer dichtbevolkt gebied als ook van een aantal waardevolle groengebieden. 
Naast de �el�ende doelstellingen in de Nota Ruimte is sprake van de maatschappelijke wens om G y,,tJ deze verbmdmg ondergronds aan te leggen. In de overleggen die met Uw Kamer zijn gevoerd is J 
even- eens de wens geuit om de verbinding in de Randstad zoveel als mogelijk ondergronds aan te � 
leggen. In de afgelopen tijd is duidelijk geworden dat de 380 kV verbinding slechts gedeeltelijk ::;:..---
ondergronds kan worden aange- legd. In de wetenschap dat er de komende jaren nog een aantal 
hoog- spanningsverbindingen moeten worden gerealiseerd is er toch voor gekozen vanwege 
bovenstaande en de geconstateerde knelpunten om de beschikbare hoeveelheid voor de verbinding in 
de Randstad te benutten. 8 Waarom zou er maar liefst zes tot acht jaar aan onderzoek nodig zijn om 
tot de conclusie te komen of meer verkabeling wel of niet mogelijk is? Waarom zou dat niet sneller 
kunnen, 7..eker nu op dit moment al een grote sprong gemaakt lijkt te worden? Een dergelijke 
onderzoekstermijn is in de internationale elektriciteitssector een gebruikelijke periode. De termijn 
van zes tot acht jaar loopt inmiddels. Het monitoren van het gedrag van de kabel kan pas beginnen 
na i?gebrui- knarn� (Zuidring 2011 

_
en Noor�ring 2012/2013). Vervolgens is een langere periode 

nod1� om de werking van de kabel m verschillende bedrijfs- vocringsiluaties goed te kunnen 
mo�toren �n te _anal?'seren. Er moet voldoende operationele ervaring worden opgedaan met kabels, 
ook m stonngss1tuaues. Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 574, nr. 6 5 9 Kunt u een 
indicatie .. geven v� de terugverdientijd van de naar schatting€ 700 miljoen die met de voorgestelde 
aanleg ZI�n _gemoeid? ��t en noodzaak van deze investering is beschreven in de planologisch 
kernbeslissing. Daarbij 1s vastgesteld dat deze verbinding noodzakelijk is om de 
voonieo.ingszekerheid in de Randstad voor de toekomst veilig te stellen. Het faciliteren van 
http://ikregeer.nl/document/KSTI 29402 20-1-20 JO 
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In figuur 13 en 14, 1espect1eveldk voor net 380 kV station t:emsheven �lp en V1Crverlaten Is hot 
resultaat van de harmonlsclte analyso weergegeven De flgull!n geven de berekende harmonl�M 
ompedanti. (in Ohm) alo functie van de frfl(luerLe, de frequenllc wordt aangegeven vla 'Hermonlc 0<de( 01 

getal moet met 50 Hz ve!llll!nigvuldlgd "'orden om de frequen�e te verl(riJaen Een Harmonie orcler van 1 
betekent !>O Hz, van 2 bolckcnt 100 Hz e1c De blauw gekleurde l'jn geef\ het resultaat van de analyse 
.... -�art>ij een netsitua�e veronderstelcl 1s met twee cireui\a tussen hel 360 kV-staUon Eemshaven Oudeschip 
en het nieuw te realiseren 380 kV station Vierverlaten (fase l) De rood gekleurde lijn geelt hel resuttaat van 

de analyse waarbij een nelSltuatie verondersteld is met nogmaals twee nieuwe circuits tussen de 380 kV 
stations Eemshaven Oudeschip en Vierver1aten en twee circuits tussen hel 380 kV-staüon Vierver1aten en 

het 380 kV-station Ens (fase 2) • • 

-f, • /- ��-- 2.lJ•"'f� Jczc.e U.to1.. c..e. 
Eemshave(Oudeschip 

-faw-1 

0 � C • 1 � U lC 11 tt � 
HH.-k CJt"'f-1 

������� 
Figuur 13 en 14· Resullaal Mrmonl3Che ""81yse reg<> Eemshaven 

_,,,,., 

_,."J 

0 l ' • • .o u 1• i• tl w 

Het resultaat van de analyse geeft voor fase 1 in zowel Eemshaven Oudeschip als Vierver1aten een aanta l 

lmpedanbepieken variêrend van ca. 150 tot 250 Ohm bij vooral de lagere frequenties. Daarbij ligt een 
impedantiepiek van ca.� Ohm op ca.�Hz Zoals aangegeven is de impedantiewaarde b� de frequentie 

van 100 Hz zeer kritische omdat bij het inschakelen van transformatoren stromen met een fresuentie van 

100 Hz optreden. 

Het resultaat van de harmonische analyse geeft na realisatie van fase 2 een genuanceerder beeld. De 

1mpedantiepieken liggen over het algemeen lager en de impedantiepiek bij ca. 100 Hz is gedaald tot een 

ag;epi
abe:e waarde van onder de 100 Otvn. Dit komt doordat het net robuuster wordt als gevolg van de 

realisatie van fase 2. Omdat fase 2 in de llJd veel later gepland is dan fase 1 en hiervoor "°i alle wette!jke 

�roced oei worden. is het resultaat van de harmonische analyse van het net na de realisatie * 
380 kV-kabel toegepas an 

vorden. 

lp basis van de resultaten van de harmonische analyse is de condusie dat met een grote mate van 

ekerheid kan worden gesteld dat het toepassen van kabel in de 380 kV-verbindlng tussen Eemshaven 

iudeschip en Vierverlaten niet mogelijk is. De analyse geeft een kritische impedantieplek van ca. 250 Ohm 

j ca. 100 Hz. Deze is als kritisch beoordeeld omdat bij het inschakelen van een transformator een stroom in 

1( bwi Cl Q.d-" """" 'ïi" Ad � "'° w" fi" oe ... tk �v � " '1�/. 

�cl. � .t. 4'j;,".J. ?v _ l'l>t ''i- 3�1 

f3t?"lci-. f k/I (.. !: '- "'1 � opl.:.1rA !::J. '1., ,4. r.) �Jr.•• 
� 'f:ut 4&I � A.. -..«cA.. IM1-hltt. �" ""'Ji � �i,à �"' 

� 1.pt, tji. �J � � �4.0.ft'o 4.. "i �"1 zH/J 

�·tl.. � h1'/e'1t1� J1 '4..1� �&�-<." " llQ./ 1.J � iiîte1-
f-.,. t � «�"'- � � t>eli" 
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het hoogspanningsnet optreedt met een frequentie van 100 Hz. De kans op resonantie met ongewenste 

overspanningen ts dan groot. De overspanningen lelden tot schade aan <Xlmponenten In het 

hoogspanningsnet (b�voorbeeld aan transformatoren en kabels) hetgeen kan lelden tot (grote) 

stroomstoringen. Vla een translênte studie zal u1tslultsel moeten worden verkregen of de lmpedantieplek bij 

100 Hz niet leidt tot ongewenste overspanningen 

Over de planning en mogelijkheden voor het uitvoeren van een translênte studie vindt momenteel overleg l' 
plaats met een mar111 partij. \ 

Resultaat betrouwbaarheid 

De berekeningen laten zien dat toepassing van een beperkte hoeveelheid kabel in de verbinding tussen 

Eemshaven Oudeschip en Ens naar verwachting niet leidt tot een toename van de kans op uitval. Om die 

reden is betrouwbaarheid niet een limiterende fador voor verkabeling in Eemshaven Oudeschip - Ens 
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Dit is de html-versie van het bestand . 
http //www hoogspanningmaarssen nllinsprekenlinsprekengemee�tera�d9JUltalex. rtf. 

G o g 1 e maakt automatisch een html-versie van documenten btJ het indexeren van het web. 

9 juli 2007 -  spreekt in bij Gemeenteraadsvergadering. 

Na onderbreking door de burgemeester nu toch de volledige tekst op onze website. 

Hoogspanning Maarssen: Ondergronds blijkt 
betaalbaar! 

• Eneco verandert kostenberekeningen doorlopend en rekent zich rijk . 

• Ondergronds is hooguit 5 miljoen duurder dan bovengronds als herstelkosten 

park en schadecompensatie bewoners niet meegerekend worden! 
• Wethouders op schoot bij Eneco en alleen kritisch naar bewoners. 
• Alleen op 20 meter diepte is afdoende voor gezondheid. 

Mijn naam is  en ik spreek namens het actiecomité Hoogspanning 
Maarssen. 

Ik wil u in het kort duidelijkheid verschaffen over het onder de grond brengen van de 
hoogspanningskabels. De zaken liggen anders dan dat door de firma Eneco is verklaard en 
door de wethouders Verkroost en van Vossen ons en u willen doen geloven. 

Ik wil het hebben over het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels. Hierbij 
komen aan de orde: de kosten, de elektromagnetische velden, het park en de 
opstijgpunten. 

1. Kosten 

Is de explosieve toename van kosten reëel of manipulatie? 

Eind maart 2006 zijn wij als belanghebbende wijl<commissies uitgenodigd door het 
toenmalige gemeentebestuur om een overleg bij te wonen met de firma Eneco, waarbij 
uitleg zou worden gegeven over de verzwaring en vernieuwing van het huidige 
hoogspanningtracé. 

Omdat de uitnodiging zeer kort van te voren was verzonden waren niet alle wijkcommissies 
aanwezig op Goudenstein. Vertegenwoordigers van onder andere de wijkcommissies 
Valkenkamp en Boomstede hebben een aantal zeer relevante vragen gesteld. 

Enkele vragen over de aanlegkosten van het hoogspanningstracé zijn in eerste instantie 
door Eneco ontwijkend beantwoord. Ook de gemeente wist niet wat het allemaal ging 
kosten. Al snel werd het informatieavondje wat onstuimiger toen enkele bewoners zich 
tegen de verzwaring uitspraken en Eneco hemel en aarde bewoog om de situatie wat 
mooier te maken dan het kennelijk in werkelijkheid was. 

http://209. 85 .229. l 32/search?q=cache:o9v Y3ndBPzOJ :www .hoogspanningmaarssen.nl... 21-1-2010 
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De huidige, toch niet ongevaarh1ke elektromagnetische velds�erkte van 100 micro tesla zou 

men door toepassing van speciale voor Maarssenbroek ontwikkelde kunststofmasten, onder 

de 0,4 micro tesla brengen. Het was toch geweldig dat ons dit zou overkomen. 

De aanleg en vernieuwingskosten werden door Eneco geschat op ongevee.r 1 miljoen
. 
euro 

per kilometer en dat waren kosten voor de firma Eneco zelf, ook al waren die masten iets 

duurder. 

Die nieuwe masten waren ook iets groter en breder maar er kwamen dan ook, voor de 

verzwaring, meer kabels aan te hangen. Er werd ook nog wat schade in het park 

veroorzaakt, maar dat werd allemaal weer hersteld. Zelfs over de flora en fauna hoefden we 

ons geen zorgen te maken. 

Op vragen waarom die geleiders of kabels niet onder de grond gelegd konden, is door 

Eneco geantwoord dat dit veel duurder zou zijn. De wethouder die al enigszins geprikkeld 

was door alle vragen van de bewoners, zei ook dat het veel te duur zou worden voor 
Maarssen. 

De volgende vraag ligt natuurlijk voor de hand: Hoeveel duurder? 

Want wat is duur als de gezondheid van de Maarssenbroekse bevolking op het spel staat? 
De vertegenwoordiger van Eneco nam direct het woord en riep duidelijk dat het 5 miljoen 
extra zou gaan kosten en toen zei de wethouder, "en dat kunnen wij niet betalen". "De 
gemeente Maarssen heeft deze financiële middelen niet, dat begrijpt u wel!" 

Maar let op als er in miljoenen wordt gerekend. Binnen 1 jaar na die bewuste 
informatieavond zijn de kosten voor het onder de grond brengen van de kabels met vele 
miljoenen verhoogd. Het is werkelijk te gek om waar te zijn. 

Iedere keer en nagenoeg tijdens ieder volgend overleg met de wethouders had Eneco de 
prijs verhoogd, tel even met mij mee. 

• We begonnen met ongeveer 4 miljoen voor het bovengronds aanleggen van een 
totaal nieuw en verzwaard hoogspanningsnetwerk door en op kosten van Eneco. 

• Voor het onder de grond brengen werden de kosten aanvankelijk met 5 miljoen 
verhoogd. Die 5 miljoen kwam ten laste van de gemeente Maarssen. 

• Binnen twee maanden was het bedrag opgelopen tot 7 miljoen, 
• een halfjaartje verder was het 9 miljoen en 
• nu praten we intussen over 12 miljoen extra kosten voor ondergrondse aanleg. 

Steeds hebben wij daar vragen over gesteld en telkens kregen wij onduidelijke antwoorden. 
A

.
ls er al e�� a�twoord kwam, schermde Eneco met allerlei duistere becijferingen, waar 

niemand WIJS uit kon, ook uw wethouders niet. 

Het �ctiecomité Hoogspanning Maarssen is het beu. Eneco blijft twijfel zaaien neemt een loop1e me
.
t waarheid en veroorzaakt een hoop onrust. En nog steeds kloppen de cijfers niet Een ding is zek��· E�eco is bij herhaling onbetrouwbaar gebleken en dat geldt niet 

· 

alleen voor de c11fert1es. 

2. Ondergronds en elektromagnetische velden 

Nog een punt dat door Eneco telkens anders wordt belicht. Eneco beweert telkens opnieuw 
http://209.85.229.l32/search?q=cache:o9vY3ndBPzOJ:www.hoogspanningmaarssen.nl... 21-1-201 O 
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d t o erg ol soms 11og orgor en govnarfl}kor 1s dan 
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� d��r:o rapporten die ook bij r:ncco en de wethouders bekend 
bovengron s. vvlJ • 

zijn. waarin dat absoluut wordt togen gesproken. 

In eerste instantie 1s door Eneco uitleg geven
_ 
over de ondergrondse variant op 120 tot 140 

centimeter onder de grond. Hiervoor 1s een niet door bomen begroeide strook grond van 12 

meter breed nodig. WiJ allemaal bhJ, want die strook grond is er nan:iehJk. Immers de 

emeentc Maarssen was al 10 voortvarend door het kappen van minstens 150 bomen Dan 

� het dus een kwestie van gr aven en <!nn leggen, dAchten v111 10. maar nee dal kon met 

vanwege dto govaarllJkO stralmg en er waren ook nog enkele m1l1oenen extra nodig zoals 

eerder door m11 gemeld 

Opnieuw begint Eneco te goocllelen met de stralingscurve
_
n en opnieuw weet men de 

wethouders, nu nog wat gemakkelijker, kennelijk te overtuigen dat dit een heel slecht plan 
IS 

Beste mensen, er wordt ons veel zand in de ogen gestrooid! 

• Onder de grond kunnen die kabels helemaal geen kwaad, want wij willen ze geen 

140 centimeter onder de grond, maar zeker 20 meter. 
• Bij aanleg op 20 meter diepte is de straling op het maaiveld NUL en dat m oeten 

we hebben . 
• Dat kost natuurlijk een heleboel geld, zult u zich afvragen. Ja, dat klopt, maar 

minder dan Eneco nu wil hebben voor haar ondergrondse variant Dus geen 12 
maar hooguit 5 miljoen en het spaart ook nog! 

3. Ons groene park 

Daar kunnen we heel kort over zijn. Als die kabels op 20 meter onder de grond hggen 
hebben we ook geen 12 meter brede zone meer nodig en kan alles blijven zoals het is. Je 
voorkomt een brede kale zone zoals we die ons herinneren van de Berlijnse Muur en 
bespaart aanzienlijk op herstelkosten van het park. Is dat niet geweldig? De 
kinderboerderij en tennisparken kunnen blijven en zijn weer veilig voor kinderen! 

4. Opstijgpunten en de voortschrijdende techniek 

E:neco heelt berekend dat we binnen iedere kilometer een st11gpunt moeten hebben voor het 
geval dat het ooit mis mocht gaan met de kabel onder de grond. 

Mogelijk dat1u1st daardoor de kosten ook steeds hogerwerden, want om die 3,7 kilometer blJ Maarssen te kunnen overbruggen, heb je tenminste 3 opstijgpunten nodig. 

Ook de techniek schnJdt voort en thans worden er grondkabels aan één stuk van 3 kilometer gelegd. Dat betekent in ieder geval een flinke kostenreductie, alleen horen we dat niet van Eneco en ook niet van de gemeente Maarssen. 

Alleen onze gezondheid telt; ondergronds is enige en zelfs betaalbare oplossing. 

Het act1ecom1té �oogspannin� Maarssen wordt de laatste lijd steeds vaker afgeschilderd als een stelle�e lastige klanten, die het nergens mee eens zijn en steeds weer opnieuw de gemeente bestoken met lastige vragen. 

hllp://209.85.229.132/search'!q cache.o9\'YJndBP Xlhrn '' .hoogspanningmanrsscn.nl... 21-1-201 O 
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Page 4 of 4 

De wethouders hebben zelfs aangegeven niet meer met ons te willen praten als we ons niet 

matigen in onze houding en vraagstelling naar de gemeente. Zelfs de stukjes in de krant, 

zijn een doorn in hel oog van uw bestuur. 

Ik heb u verteld dat wij steeds gecontronteerd zijn met kostenverhogingen waar zowel 
door Eneco als door uw wethouders geen verlclarlngen voor worden gegeven. 

Wij zijn geconfronteerd, met onjuiste gegevens over de stralingsgevaren, over onjuiste 
gegevens in verband met de aantasting van Flora en Fauna en zo hebben we er nog een 
paar. 

Als hel actiecomité zegt: bij ondergrondse aanleg is er geen of nagenoeg geen straling, dan 
zeggen Eneco en uw wethouders dat het toch nog gevaarlijk is en het niets oplost. 

Zeggen wij dat de kosten niet kloppen en dat er gemanipuleerd wordt met de cijfers, dan 
komt Eneco met nog onduidelijker herberekeningen die voetstoots door de wethouders 
worden overgenomen. 

Ter afsluiting 

Waarom kan ondergronds wel in Nieuwegein en niet in Maarssen? 

In Utrecht -Leidsche Rijn is voor 1,4 miljoen per kilometer alles ondergronds gelegd / op ruim 30 meter diep. 

Hoe verhoudt zich dat met de opgegeven kosten voor Maarssen van ruim 12 miljoen 
voor een afstand van 3,7 kilometer door Eneco? 

Het b�wijs voor mijn stellingen kunt u nalezen op internet, zelfs voor een groot deel op de 
website van Eneco, van de gemeente Maarssen en natuurlijk op de website van het 
actiecomité Hoogspanning Maarssen. 

Ik dank u voor uw aandacht. 

Naschrift: 

Wethouder   stelde in zijn �eactie dat de gemeente de KEMA heeft gevraagd om 
een second op1�1?n. De KEMA heeft inderdaad eind vorig jaar, toen het kostenniveau 
tussen 7 en � �lljoen

.
du

.�
rder lag, g�rapporteerd dat de raming van Eneco 3 miljoen te 

hoog was. Dit 1s dus m ltjn met de uitspraak van Eneco op de eerste informatie avond. 
Toen werd gesteld ondergronds is 5 miljoen duurder. 

htlp://209.85.229. 132/search?q cachc:o9vY3ndBPzOJ:www.hoogspanningmaarsscn.nl... 21-1-201 O 
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van teken. In fig. 46 is de functie (60·10) grafisch voorgesteld. Betrokken 
op het t, s-stelsel stelt ze het geval voor waarbij s en s een keer nul wor
den, op het 1, Si-stelsel het geval, waarbij slechts s een keer nul wordt 
terwijl op het t, s2-stelsel geen van beide nul worden. 

De beweging door (60·10) voorgesteld waarbij het bewegende punt 
asymptotisch naar zijn evenwichtsstand gaat, heet aperiodisch. Een der
gelijke bewegingsvorm wordt vaak toegepast bij de afleesinrichting van 
meetinstrumenten, de afleesnaald wordt hierbij aperiodisch gedempt. 

In het geval dat de karakteristieke vergelijking reële verschillende wor
tels heeft, is de oplossing van (60·2) een som van exponentiële functies 
(zie (57·4)). Aangezien dit geval technisch minder interessant is, zullen 
we het hier niet bespreken. 

In het algemene geval (60·1) werkt er behalve de elastische kracht en de 
wrijving nog een uitwendige kracht K3 op het stoffelijk punt. Meestal is 
bij de toepassingen deze kracht een periodieke functie van de tijd en voor 
te stellen door Km sin wtt, waarin K" en wt constanten zijn. De DV (60·1) 
wordt dan 

(60·11) ms + rs +es= K.,, sin Wit. 

Schrijven we K, mA,,., dan is (60·11) eenvoudiger te schrijven als: 

.. . 2 . ( Km r C 2) (60·12) s+r1s+w0s = A"' sm w1t A.,.= -- , r1 = - ,- = w0 • m mm 
Een particuliere oplossing van deze DV vinden we door te stellen: 

(60·13) s = asin w1t + b cos w1t, 
waarin we trachten a en b passend te kiezen. Men vergelijke de opmerking 
in§ 58 bij de behandeling van (58·5). Door substitutie in (60·12) volgt na 
rangschikking: 

{(wi-wg) a+r1w1b}sin w1t...,-{-r1w1a+ (wi-wÖ)b} cos(l)1t= - A,,, sinw1t. 
Hieraan is identiek v9ldaan, indien 

(60·14) { (wÎ -wö)a + r1w1b = -A.,., 
-rw1a + (wi -w�)b = 0. 

Door (60·14) wordt een stelsel van twee lineaire vergelijkingen in a en b 
voorgesteld. De oplossing is: 

a 
-Am(wi-w�) 

r2012 +
-

(w?. --<1/i)2 , 
1 1 1 0 

Stellen we nog 

116 

- a b 
s;" = ,1a2 + b2, COS 1/' = s' I sin 11' = - 'I 

'nt sm 
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d;in \"OII;l: 
Am 

(60· 15) s = --;:-�=-=:::::=:;:=� "' 
v'�wf - (w: -w;)' 

- (w! -w:) r1w1 
(60· 16) CO<; \jl - ' "jn IJl = 

r-I'"'-: l --:-::1 l v'�w:-r (w:-w!)' v'r1w1 + (w1-w0) 

De pamcuherc oplossmg (60· J 3) word1 dus 

dus 

(60·1ï) 

S (cos\ sm r•,1t - sin •1 cos "'il), 

s = s", sin(w,t-ljl). 

De bcwe�ing hiudoor voorgesteld heet gedwongen mlling. De alge
mene oplossin� van (60·10) vmdt men door de particuliere oplossing 
(60· J 7) op 1e tellen biJ (60·8), dus 1s m het geval dal de "'!rije" trillmg een 
�edcmpte is, de re�ulterende trilling weer re geven door 

s = srn e , sln(wt + cp) + s;" sio(w,t-Ijl). 

De invloed van de vnie trilling (hel aanvangsverschijnsel) verdwiint na 
verloop van 1ijd en de eindroesrand wordt 111 hoofdzaak bepaald door de 
gedwongen trilling. We :zullen de laatste daarom nader onderzoeken. 

§ 61. De �edwon�en tril lin�. Resonantie 

De gedwongen trilling heeft blijkens (60·17) een frequentie gelijk aan 
die van de periodieke kracht K sin w1t, maar verschilt hiermee in fase. De 
ampbtude S", is evenredig met amplitude K van de periodieke krach1, 
de verhouding van s;, en K" noemt men de vervormingsfactor (</J). 

(61·1) 
s· 1 

K 

De vervormmgsfactor is blijkbaar een functie van de gedwongen fre
quentie w1• Ten einde deze functie eenvoudiger voor te stellen, stellen wc 

r2 
(61·2) D2=-, 

me 

dan is 

ri 
r' D2mc D'c 

D�w�, m� m1 m 
en is 

(w" )! :-1 . 
ff)Ö 
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Stellen we nog de relatieve frequentie '''1 door "'·· voor, dan volgt in 
Mo 

verband met mMf. c: 

(to� -J)� 
en 

(61·3) 

We zien utt (61 ·3) dat de vervormingsfactor een functie is van de rela

Fig. 47 

tieve frequentie "'*'dat ze omgekeerd even
redig is met de veerconstante c en verder 
afhankelijk van de parameter D. Deze para
meter is rechtevenredig met de weerstands
coëfficiënt ren omgekeerd evenredig met de 
wortel uit het product van massa en veer
constante. In fig. 47 is de functie <P(w.) gra
fisch voorgesteld voor verschillende waar
den van D, waarbij c l genomen is. Het 
stelsel krommen van fig. 47 noemt men reso

nantie-kromme11, welke naam verderop wordt 
toegelicht. 

Voor'''* klein is <{1 � c 1, terwijl voor<•>, 
groot, </1 "" 0 is. Dit laatste betekent dat een 
relatief grote frequentie van de periodieke 
kracht weinig invloed heeft op de vrije tril
ling van het systeem. De functie 1/1(,".) heeft 
een maximum, indien de noemer in (61·3) 
minimaal is. Schrijft men 

dan zier men dat de noemer een minimum heeft voor 

(61·4) 

mits hieruit een reële waarde voor 10" volgt, d.w.z. mits 

IS. In dit geval is het 

(61·5) 

minimum: D�- }D1, en is 

2 
cl>,.,",(w.) = ../� 

cD 4-D 

De uit (61·4) volgende waarde voor w" heet de resonantie frequentie. 

In het geval dat de vervorming maximaal is, zegt men d:11 resonantie 
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§ 62. Elcctrische trlllht�cn 

Fig. 48 

voor door v, 

(62·1) 

Een ;maloog probleem als het hiervoor behan

delde mechanische trillingsprobleem heeft men bij 

een electrische keten met in serie geschakelde zelf

inductie, weerstand en capaciteit, waarop een ge?e-

rator aangesloten is (fig. 48). Stelt men de spanmng 

aan de condensator gemeten in de stroomrichting 

en is q de momentele lading, dan is 

q 

c 

De-stroomsterkte in de keten is i = q, de spanning aan de weerstand is 

(62·2) Vn iR Rq. 

De zelfinducciespanning is 

(62·3) 
di 

V1, 
-

L 
dt 

Lq. 

De totale spanning moet gelijk zijn aan de EMK van de generator, 
waarvan we aannemen dat de EMK gelijk is aan E" sin a11t (Em is con
stant), zodat 

(62·4) 
" . q 

L q + Rq + 
C 

= Em sin w1t. 

De vergelijking (62·4) heeft dezelfde vorm als (60·11). De oplossing 
verkrijgt men uit die van het mechanisch probleem door te stellen: 

1 (62·5) m = L, r = R, c = - . 
c 

Nemen we het geval dat de wortels van de karakteristieke vergelijking 
complex zijn, dan vinden we uit (60·6) voor de ongedempte trilling (E,.=0, 
R 0): 

q = Qm Sin(wot + cp), ( w0 = 
V

�C), 

Uit (60·9) volgt voor de gedempte trilling (E ", 0, R * O): 

q = Q,..e""' sin(wt + cp), (a =__.!!_, w = j/_1 __ R1
) 

2L LC 4L2 • 
De spanningen aan condensator, weerstand en zelfinductie volgen uit 

(62·1), (62·2) en (62·3) . 

. 
Voor de gedwongen trilling die de "blijvende toestand" voorstelt, volgt uit (60·15), (60·16) en (60·17): 

(62·6) q Q' . ( = 111 sm w,t-q,), 
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"'J3rlll 

Q,,. 

(62·7) 

E 

L jl R2 111f ('"� - 1 )� 
L2 LC 

R -(w,L--1) w,C cos Ijl sin Ijl = ---;:======:::;: 
j/ R1 + (w,L --1 ) 

w1C 
Voor her resonantieverschijnsel zullen wc niet de lading of de spanning 

als functie van de tijd nagaan, maar de stroomsterkre. 

De DV voor de stroomsterkte volgt eenvoudig door (62·4) naar t te 

differentiëren : 

Rij 

Substitueren we i 
d2i 

(62·8) L 
dt2 

q 
c 

q, dan volgt: 

R di 
de C 

�;r). 

};r). 

Men vindt dus uit (62·6) de stroomsterkte door E ,, te vervangen door 
(IJ1E, en 11111 door (">11 A;;r). Dus is 

1.,. sin(ll>1t - 11), 
waarin - 11 l:r - v•, dus rr v1 - �:r, zodat 

Hieruit volgt: 

(62·9) 

sm q - cos 'I' en cos 'I sin y•. 

E,,. 
!", = v R1 + (w,L--1-)J

, 

w,C 
1 w,L---
w,C R 

(62·10) sin <p = ï========= · COS<p= """"i=======� 
v R1 + (w,L--l 

)1 }/ R1 + (w,L--1 ) w,C w1C 
Uit (62·9) ziet men dat de stroomamplitude J" bij gegeven E", maxi

maal is, als 

L 
1 1 1 

wi C dus ">Î 
<1J1 LC' 

d.w.z. als tJJ1 gelijk is aan de frequentie "'n van de ongedempre trilling. In 
de electrotechniek heet het verschijnsel dat bij deze frequentie optreedt, 
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serieresonantie of spanningsresonantie. Zoals uit (62·10) blijkt is de stroom 

hierbij in fase met de EMK. 
De naam spanningsresonantie is niet geheel juist, hetgeen blijkt door 

vergelijking met her in § 59 behandelde resonantieverschijnsel bij de mecha

w 
nische trilling. Stellen we evenals daar ..! gelijk aan '''* en stellen we de 

wo 

verhouding tussen de amplitudes van de condensatorspanning ( V ",) en de 

EMK LE,11) door 1P voor, dan volgt uit (61·3): 

1p v. Q� 1 

E.., C Em ·v'(co� - 1)2 + D2w�' 

waarin de grootheid D (zie 61·2) bepaald is door 

DZ 
R2 C R2 

L Vwii. 
De condensatorspanning is maximaal als 

w* \11 - �D2, 
dus als 

(62·11) (1)1 
ll R2C 

010 1-
2L 

Het zou dus juister zijn om van spanningsresonantie te spreken bij de 
uit (62·11) volgende waarde van de gedwongen frequentie. Bij de serie
resonantie is '''* 1 en 1s 

V.., E,..1r1 E,I, 
D 

We merken nog op dat het omgekeerde van D de kringkwaliteit genoemd 
wordt. 

IY y 
T 
1 Ket1•ngl1Jn 
1 
1 
1 1 
1 
1 

'�ds 
a 

Fig. 49 

122 
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x 

! 

§ 63. Problemen betrekking hebbende 
op kromming en booglengte 

Problemen die betrekking hebben op de 
kromming van een lijn, komen in de mecha
nica vaak voor en leiden tot differentiaalver
gelijkingen van de tweede orde. We geven 
hiervan een voorbeeld. 

Gevraagd wordt de vorm die een volkomen 
omekbaar en buigzaam koord aanneemt onder 
invloed van de zwaartekracht, als het in twee 
punten wordt bevestigd. Ondersteld wordt 
verderdatde massa per lengte-eenheid constant 
is (fig. 49). 
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t.:.1- rJ.uu.. '(/)� tJkh.,.}./ iji1- o/,d � �,&�J. "'t:IA
,,..,.,.:3:! .kf.;i RJ �'·�·��1.. ?at'f,,/ ,[.ei. a.41 tl.t ti.L

HMeJ.:.f. Utfld..'ià bo... 11./ 61: '"6j dt fiïl- !tm )'Je ?t....-
.t5(1- 2'tJèk . 
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�es<!�� .et.. 2 '46tzA : 
R,s ..!. • ..!.. J. ..!.... = R" + R, . R;.. {(, R.1. !?� R, ift R , . R.z ; R� 1-f(, 

= IX I ... I - --
' " '  ;. 

� " L.�h:.. /,/ed. �/.t.1. aiJ tie. /.Jle/v)�� 

Kt:l.ttJ.f t.fool<v' 2\DfJ Lh.2 1. ('fulrf �/(/}l.€l../FA!"€' 
C=o,2zl�r/k'- L:O,Vf�ll/lt ... R�1,01)(S2�"-

</o kit- � C: a,()'{. lo-' t � L & IP,/. /D.? J-/; K:. tJ tiv J2 
'lf> J "" V. tb I 

/,) z,..,,. behl.;. Srll� = v .r =v. 10� 
'
= J.!É.L= 3..t2'' f,1�:3Hi 

1 1-C 1�· tP,R 11,03 �Jt i tr. 

() 'J..d �.h �cL .: v I _ .!?! ,; v. ID' _ � 62t°' : 
r 

_ � 'lt2 'f·•'f.11.P 'l/tl,l.1,·1)' 
: Ic, _ � ::. !!!_ -0,�. /c6 :: 

1-ff; C{ ( 1 <"l • teil. o, lf 3� � 

:: v-s:,1.10 '-00002.?.10'. 
Ö,� Îä/L 2�11. � olJ- � {,,_ �Li �� /u1,. � r16e� /uf 
lJf "-" � = te (t• �) , '2'12' fu-i # blh �t+�� = 

. /! " r 2. 't .tl, . �/; I::. Jt:/" r� :: '!if''/ir, .:: t23 J.12.. 
Vei,�� r� � '2 � - 5(}{!, = 11t- H2 
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/rei � t...w,, )� IH!d{ etA. fut-.� Éyl i2 ft1 
� ee...1 � z "'1; kt lu tJrndl- 6.1.n�27= 

?S' f/1. .e" �./ � ' tJ 1- wt, = t:I Hz. 

KAJd S-cto ki J.C'"° ,.,,,! {:;. ff;.lt'r 911-�ntet.../FAtt!") 
c � � t." À "'F!k� L = � v; � lf /Ir.., f< = 9 6'!.J R /i ... 

"rJ,202..lr>"'F/4.. c �VJ.lo�'H/1t,... � fJt!JS2.;i.._ 
. c.lt- = l),o� lo�I> r:' L: !IJ. lo-l 11 � :- 0 " �" f; 

� � ' � , T 

Ó 1 � Wifj. J� i: 1 /j: • :�'·�1 � f M' • � tr;1.1i V..,� 1;or.1v, /('l, ' 

= 456. tD'= J.Jr6. fa ��ç� r.. = 'ltJr 112 
f.J 1. ,...,,J fM,1;. r: v ..1.. ("" .!.: ) \ f.:) to / + ..! -, : 2 \(, o (l=;o r t.c o/ °' "'' ' 

= U6-P. ','t' = �r�r /�= <rro�· t't Jl'L 

�so1..'.P/1U1�,_cf � ;�: t'r-<to't � aio"" 

'ltet t l..ttMr � t.mel.f LJf �� 2;i% �� 
?rJJdL �el:f,f�· �, t'fJC�i.f.-Vot=Jlo-Yof- &. 
)o3 t{2 . .eL aJ; t }l144t,_ �0�1.. t:k. /0t0 H2.. -
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SMIT PREFAB BETON BV. 

Datum : 28 juli 2017 
UwRef 
Onze Ref :17231 
Betreft : Eemshaven-Zuidwolde kabelgoot 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Naar aanleiding van uw aanvraag onderstaande offerte: 

H02 Kabelgoot 

Kb-01 5000 Kabelgoot atm. 6000x3000x1400mm 

Wap. 200 kgtm• 
5 types en tekeningen 
20000 hijsankers deha 
10000 st aardpunten M12 incl koppelstrips 4 mm 
EMC wapening in wanden # 50 mm 
Totaal 2500 vrachten franco ongelost 

H03 Afdekkers 

Af-01 5000 Afdekkers afm. 6000x3000x200mm 

Wap. 200 kgtm• 
5 types en tekeningen 
20000 hijsankers deha 
EMC wapening in afdekkers # 50 mm 
Totaal 1500 vrachten franco ongelost 

0028 

Totaalprijs€ 23.232.650,00 

Totaalprijs€ 14.195.400,00 
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H04 fundatieplaten onder uiteinde kabelgoot 

St-01 5000 fundatieplaten afm. 3000x1200x200mm 

Wap. 200 kg/m• 

5 types en berekeningen 

20000 hijsankers deha 

250 vrachten franco ongelost 

Totaalprijs E 3.283.750,00 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij, 

Met vriendelijke groeten, 

  

tl.Z?2./!'o 
11.f. '9 r. Vov 

J. ttP.!. ?r-o 
'lo . 7 1 1 .eo o  

'?KJ.�.._· Yo.?11·J>�" ar �-'o 
Jo 
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Ongeacht in- en verkoopYoorwaarden gelden voor bovengenoemd werk onderstaande 

voorwaarden: 

Uir\'oering 

Productie 

Hijsvoorzieningen -

Lnstortvoorziening -
en 

Stapelhout 

Pallets 

Komo-attest 

Betonkwaliteit 

Milieuklasse 

Cement 

Wapening 

Glad grijs. de stortzijde gerold/gespaand 
Indien van toepassing staan afwijkende kleuren en bewerkingen in 
de offene vem1eld. 

De elementen worden geproduceerd in een voor ons logische 
stort volgorde. 
Ombouwen t.g.v. een niet logische stonvolgorde worden in 
rekening gebracht. 
Hijsankers zijn bij de prijs inbegrepen. 
Extra hijsankers worden in rekening gebracht. 
Meegeleverde hijshaken worden in rekening gebracht en bij 
retourbezorging voor 80% gecrediteerd. 
Tenzij anders vermeld in de offerte zijn de instortvoorzieningen. 
zoals schroefhulzen, ankers e.d. in gebichromatiseerde uitvoering. 
Extra instortvoorzieningen worden in rekening gebracht. 
Meegeleverd stapelhout wordt in rekening gebracht à € 2,25 per 
stuk en bij retourbezorging voor 80% gecrediteerd. 
Meegeleverde pallets worden in rekening gebracht à€ 5.75 per 
stuk en bij retourbezorging voor 80% gecrediteerd. 
Komo attest-met-productcertificaat voor bouwelementen nr. 
K2445. 
C53/65 

XCl ,2,3,4 

CEM llJA 52,5 N 

Meer of minder wapening te verrekenen à € 1,40 per kg. 
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. 

Levering 

Tekeningen 

Geldigheid 
Betaling 

De levering is franco werk, aan de verharde weg, in volle vrachten 
van minimaal 25 ton; waarbij u zorgt voor het lossen van de 
elementen. 

De lostijd bedraagt maximaal 1,5 uur 
Wachturen worden in rekening gebracht à€ 65,00 per uur. 
Voor deel vrachten wordt€ 300.00 per vracht in rekening gebracht. 
Elementen tol 2 ton, kunnen op uw verzoek, gelost naast de 
vrachtwagen, worden geleverd. 
Plateaus t.b.v. verticaal vervoerde elementen, zoals wanden, 
moeten binnen 24 uur worden gelost. Over een langere periode 
wordt huur berekend. 
Vrachten dienen door u 1 week van tevoren worden afgeroepen. 
De prijzen zijn inclusief tekeningen en berekeningen.volgens 
categorie 3 

. inclusief één wijzigingsronde en een ronde voor het intekenen 
van de schroefhulzen. 
Extra wijzigingen en wijzigingen na definitief worden 
doorberekend. 
Met het tekenwerk kan pas worden begonnen als de benodigde 
gegevens door de opdrachtgever zijn aangeleverd. 
Belastingen op constructieve elementen moeten door de 
opdrachtgever worden aangeleverd. 
Zowel de voorlopige als de definitieve tekeningen en 
berekeningen worden 
in enkelvoud aangeleverd. Meerdere exemplaren worden in 
rekening gebracht. 
Distributie van de tekeningen wordt door de opdrachtgever 
verzorgd. 
De vervaltermijn van deze offerte bedraagt 2 maanden. 

30 dagen nelto na aflevering 
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Verzonden: Donderdag 3 augustus 2017 22 :40 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Noord-West 380 kV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel: 
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  

Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
bewoners en dorp zijn onvoldoende ingelicht en betrokken en hebben onvoldoende inspraak 
gehad voordat de besluiten vielen 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
ja 
het dorpsgezicht Westeremden: een gedeelte is beschermd! in dit dorp bestaat geen 
hoogbouw. De nieuwe masten zullen niet alleen veel hoger zijn met nog vee meer lijnen 
maar zullen vooral ook nog veel dichter bij het dorp komen te staan. Wel de boeren maar 
niet het dorp is als belanghebbende gezien en is zodoende niet van tevoren betrokken en 
geïnformeerd. 
Alternatieve en kortere tracés: Zoals op de kaart is te zien loopt het tracé met een 
onnatuurlijke bocht om deze langer is dan nodig. 
Aantasting van het weidse Groninger cultuurlandschap. De nieuwe masten hebben in een 
groene provincie zoals bv Drenthe een heel andere uitwerking dan in ons Groninger weidse 
landschap. nog meer horizonvervuiling moeten we in deze provincie niet willen. Iedereen is 
bezig om Groningen als provincie meer op de kaart te zetten" .ook wij als dorp terwijl 
ondertussen andere partijen door al deze plannen heen grotere en hogere masten dichter bij 
het dorp wil zetten 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
ja. zie boven. Wij genieten dagelijks van ons dorp en de omgeving. Wij vinden het dorp 
prachtig. en zijn speciaal om deze reden in dit dorp komen wonen. Wanneer deze masten 
dichter bij het dorp en dichter bij ons huis komen dan belemmert dat ons direct in ons 
woongenot. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Mocht er toch perse een andere verbinding bij ons dorp komen dan willen wij dit 
ondergronds 
het belang van onze provincie mag juist nu in deze tijd met aardbevingen en al niet 
ondergeschikt gemaakt worden aan het economisch landsbelang. 

Reactie 

0029 
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Achterhof Makelaardij 

Bureau Energieprojecten 

lnspraakpunt Noord-West 380 kV 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Noordhorn, 1 augustus 201 7 

Kenmerk 
Betreft 

: 17/380kV/HJA/RB 

: Zienswijze tegen de aanleg 380kV 

EOS - Vierverlaten 

Geachte heer, mevrouw, 

03 AUG 2017 

Namens onze cliënt de heer     

 maken wij naar aanleiding van het ter inzage leggen van het 
ontwerp inpassingsplan, hierbij gebruik om enkele voor ons 

belanghebbende zaken te benoemen en te verzoeken hierin wijzigingen 

aan te brengen. 

De nieuwe hoogspanningsverbinding raakt het bouwblok van cliënt 

waarbij er in de toekomst beperkingen optreden welke de 
ontwikkelingsmogelijkheden sterk beperken. Wij zijn dan ook van 

mening dat de verbinding op grotere afstand van de locatie dient te 
worden gerealiseerd. De verschuiving ontlast zelfs meerdere 

bouwblokken welke in het huidige plan worden aangemerkt als 
Magneetveldzone. 

Ons is door een deskundige op het gebied van weidevogels meegedeeld dat 
onder en op een afstand van ca. 200 meter aan beide zijden van de 

verbinding geen bijzondere weidevolgels zullen gaan broeden. Daardoor zijn 

de landerijen grotendeels niet meer geschikt om te worden ingetekend in het 
kader van diverse regelingen ten behoeve van natuurbeheer. Deze schade 

wordt niet vergoed in de bestaande regeling. Tevens komt cliënt ook niet 

meer in aanmerking voor de gestelde compensatiemaatregelen. 
Tevens heeft de ingreep invloed op het behalen van toeslagen op de 

melkprijs bij de zuivelcoöperatie Friesland Campina Ook deze opbrengst 
derving die in de toekomst een steeds grotere factor gaat spelen wordt op 

geen enkele wijze vergoed. Wij zijn dan ook van mening dat hieraan 

onvoldoende waarde is gehecht in het oordeel om te komen tot het huidige 
tracé en de bovengrondse verbinding. 

Ir. H.J. Achterhof 

ma kelaar1taxatew· o.z. 

LV02. l l 1.1069 

G.B. Doombc6 

makelaa r1taxateur o.z. 

RMT07.l 4 1.4275 

K.S. de Vries 

makelaar/1axateur o.z. 

LVOl.131.1333 

AchterhofMakelaardij B V  

La ngesLraa t 40 

9804 PL Noordhorn 

Postbus 87 

9800 AB Zuidhorn 

Tel: 0594 50 62 23 

Bank: 

NL49RAB0032.l l.22.038 

KvK: 04054718 

Btw: NL8069.08.993.B0l 

� 
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v•stgoedcert 
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Op een groot deel van het tracé heeft u de aanduiding weergegeven 
"Natuurgebied". Voor zover wij hebben kunnen concluderen is deze 
gekoppeld aan de "varkenskrullen" die in dit gedeelte zullen worden 
opgehangen in de hoogspanningsleidingen. De aanduiding natuurgebied is 
een zeer ongelukkig gekozen aanduiding welke tevens niet de lading dekt. In 

de agrarische markt levert deze aanduiding directe imagoschade op. 
Potentiele zoekers naar gronden en/of bedrijven die deze aanduiding zien 
zullen rechtstreeks argwaan krijgen mede omdat de onderbouwing lastig te 
vinden is. Een aanduiding als "voorzorgsmaatregelen vogels" was een veel 
betere benaming geweest welke de lading dekt. 
Zelfs uw eigen projectleider is ongelukkig met de genoemde benaming. 

Wij gaan ervan uit dat u de wijzigingen meeneemt in het definitieve 
inpassingsplan. 

Met vriendelijke groet, 
�o tó 
lnterfanns Achterhof makelaardij 
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Achterhof Makelaardij 

Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Noord-West 380 kV 
Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Noordhorn, 1 augustus 2017 

Kenmerk 

Betreft 

: 17 /380kV /HJA/KSV 

: Zienswijze tegen de aanleg 380kV 

EOS - Vierverlaten 

Geachte heer, mevrouw, 

0 3 AUG 2017 

Namens onze cliënten de heer    
, maken wij naar aanleiding van het ter inzage leggen van het 

ontwerp inpassingsplan, hierbij gebruik om enkele voor ons 
belanghebbende zaken te benoemen en te verzoeken hierin wijzigingen 
aan te brengen. 

Op een groot deel van het tracé heeft u de aanduiding weergegeven 
"Natuurgebied". Voor zover wij hebben kunnen concluderen is deze 
gekoppeld aan de "varkenskrullen" die in dit gedeelte zullen worden 
opgehangen in de hoogspanningsleidingen. De aanduiding natuurgebied 
is een zeer ongelukkig gekozen aanduiding welke tevens niet de lading 
dekt. In de agrarische markt levert deze aanduiding directe imagoschade 
op. Potentiele zoekers naar gronden en/of bedrijven die deze aanduiding 
zien zullen rechtstreeks argwaan krijgen mede omdat de onderbouwing 
lastig te vinden is. Een aanduiding als "voorzorgsmaatregelen vogels" was 
een veel betere benaming geweest welke de lading dekt. 
Zelfs uw eigen projectleider is ongelukkig met de genoemde benaming. 

Ons is door een deskundige op het gebied van weidevogels meegedeeld dat 
onder en op een afstand van ca. 200 meter aan beide zijden van de 

verbinding geen bijzondere weidevolgels zullen gaan broeden. Daardoor zijn 
de landerijen grotendeels niet meer geschikt om te worden ingetekend in het 
kader van diverse regelingen ten behoeve van natuurbeheer. Deze schade 
wordt niet vergoed in de bestaande regeling. En cliënt komt ook niet meer in 
aanmerking voor de gestelde compensatiemaatregelen. 
Tevens heeft de ingreep invloed op het behalen van toeslagen op de 
melkprijs bij de zuivelcoöperatie Friesland Campina. Ook deze opbrengst 
derving die in de toekomst een steeds grotere factor gaat spelen wordt op 

Ir. H.J. Achterhof 

makelaar/taxateur o.z. 

LY02.Jl l .1069 

G.B. Doornbos 

makelaar/taxateur o.z. 

RMT07.141.4275 

K.S. de V1ie 

makelaar/taxateur o.z. 

LVOl.131.1333 

Achterhof Makelaardij BV 

Langestraat 40 

9804 PL Noordhorn 

Postbus 87 

9800 AB Zuidhorn 

Tel : 0594 - 50 62 23 

Bank: 

NL49RAB0032. l l .22.038 

KvK: 04054718 

Btw : NL8069.08.993.BO 1 

� 
NVM 
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geen enkele wijze vergoed. Wij zijn dan ook van mening dat hieraan 

onvoldoende waarde is gehecht in het oordeel om te komen tot het huidige 

tracé en de bovengrondse verbinding. 

Wij gaan ervan uit dat u de wijzigingen meeneemt in het definitieve 

inpassingsplan. Indien u de wijzigingen niet meeneemt overweegt cliënt om 

de zakelijkrecht overeenkomst niet te tekenen. 

Met vriendelijke groet, 

elaardij 
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Achterhof Makelaardij 

Bureau Energieprojecten 

Inspraakpunt Noord-West 380 kV 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Noordhorn, 1 augustus 2017 

Kenmerk 

Betreft 

: l 7/380kV/HJNKSV 

: Zienswijze tegen de aanleg 380kV 

EOS - Vierverlaten 

Geachte heer, mevrouw, 

0 3 AUG 2017 

Namens onze cliënten de heer . 
,   , maken wij 

naar aanleiding van het ter inzage leggen van het ontwerp 
inpassingsplan, hierbij gebruik om enkele voor ons belanghebbende 
zaken te benoemen en te verzoeken hierin wijzigingen aan te brengen. 

Op een groot deel van het tracé heeft u de aanduiding weergegeven 
"Natuurgebied". Voor zover wij hebben kunnen concluderen is deze 
gekoppeld aan de "varkenskrullen" die in dit gedeelte zullen worden 

opgehangen in de hoogspanningsleidingen. De aanduiding natuurgebied 
is een zeer ongelukkig gekozen aanduiding welke tevens niet de lading 

dekt. In de agrarische markt levert deze aanduiding directe imagoschade 
op. Potentiele zoekers naar gronden en/of bedrijven die deze aanduiding 

zien zullen rechtstreeks argwaan krijgen mede omdat de onderbouwing 
lastig te vinden is. Een aanduiding als "voorzorgsmaatregelen vogels" was 
een veel betere benaming geweest welke de lading dekt. 

Zelfs uw eigen projectleider is ongelukkig met de genoemde benaming. 

Ons is door een deskundige op het gebied van weidevogels meegedeeld dat 

onder en op een afstand van ca. 200 meter aan beide zijden van de 

verbinding geen bijzondere weidevolgels zullen gaan broeden. Daardoor zijn 

de landerijen grotendeels niet meer geschikt om te worden ingetekend in het 

kader van diverse regelingen ten behoeve van natuurbeheer. Deze schade 
wordt niet vergoed in de bestaande regeling. En cliënt komt ook niet meer in 
aanmerking voor de gestelde compensatiemaatregelen. 
Tevens heeft de ingreep invloed op het behalen van toeslagen op de 
melkprijs bij de zuivelcoöperatie Friesland Campina. Ook deze opbrengst 

derving die in de toekomst een steeds grotere factor gaat spelen wordt op 

Ir. H.J. Achterhof 

makelaar/taxateur o.z. 

LV02.I I l.1069 

G.B. Doornbos 

makelaar/taxateur o.z. 

RMT07 .141.4275 

K.S. de Vries 

makelaar/taxateur o.z. 

LVOl.131.1333 

Achterhof Makelaardij BV 

Langestraat 40 

9804 PL Noordhorn 

Postbus 87 

9800 AB Zuidhorn 

Tel : 0594 - 50 62 23 

Bank: 

NLA9RAB0032. l l .22.038 

KvK: 04054718 

Btw: L8069.08.993.BOI 

� 
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geen enkele wijze vergoed. Wij zijn dan ook van mening dat hieraan 

onvoldoende waarde is gehecht in het oordeel om te komen tot het huidige 

tracé en de bovengrondse verbinding. 

Wij gaan ervan uit dat u de wijzigingen meeneemt in het definitieve 

inpassingsplan. Indien u de wijzigingen niet meeneemt overweegt cliënt om 

de zakelijkrecht overeenkomst niet te tekenen. 

Met vriendelijke groet, 

p/o 

· 
Interfarms Achterhof Makelaardij 
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Achterhof Makelaardij 

Bureau Energieprojecten 

Inspraakpunt Noord-West 380 kV 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Noordhorn, 31 juli 2017 

: 17/380kV/HJA/RB 

0 3 AUG 2017 

Kenmerk 
Betreft : Zienswijze tegen de aanleg 380kV 

EOS - Vierverlaten 

Geachte heer, mevrouw, 

Namens onze cliënt de heer    

 maken wij naar aanleiding van het ter inzage leggen van het 

ontwerp inpassingsplan, hierbij gebruik om enkele voor ons 

belanghebbende zaken te benoemen en te verzoeken hierin wijzigingen 

aan te brengen. 

De nieuwe hoogspanningsverbinding raakt het bouwblok van cliënt 

waarbij er in de toekomst beperkingen optreden welke de 

ontwikkelingsmogelijkheden sterk beperken. Wij zijn dan ook van 

mening dat de verbinding op grotere afstand van de locatie dient te 

worden gerealiseerd. 

Ons is door een deskundige op het gebied van weidevogels meegedeeld 

dat onder en op een afstand van ca. 200 meter aan beide zijden van de 

verbinding geen bijzondere weidevolgels zullen gaan broeden. Daardoor zijn 

de landerijen grotendeels niet meer geschikt om te worden ingetekend in het 

kader van diverse regelingen ten behoeve van natuurbeheer. Deze schade 

wordt niet vergoed in de bestaande regeling. Tevens komt cliënt ook niet 

meer in aanmerking voor de gestelde compensatiemaatregelen. 

Tevens heeft de ingreep invloed op het behalen van toeslagen op de 

melkprijs bij de zuivelcoöperatie Friesland Campina. Ook deze opbrengst 

derving die in de toekomst een steeds grotere factor gaat spelen wordt op 

geen enkele wijze vergoed. Wij zijn dan ook van mening dat hieraan 

onvoldoende waarde is gehecht in het oordeel om te komen tot het huidige 

tracé en de bovengrondse verbinding. 

Op een groot deel van het tracé heeft u de aanduiding weergegeven 

lr. H.J. Achterhof 

makelaar/taxateur o.z. 

LV02.l l l .1069 

G.B. Doornbos 

makelaar/taxateur o.z. 

RMT0?.141.4275 

K.S. de Vries 

makelaar/taxateur o.z. 

LVOl .131.1333 

AchterhofMakelaardij BV 

Langestraat 40 

9804 PL Noordhorn 

Postbus 87 

9800 AB Zuidhorn 

Tel : 0594 - 50 62 23 

Bank: 

L49RAB0032. l l .22.038 

KvK: 04054718 

Btw: NL8069.08.993.BOI 
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"Natuurgebied". Voor zover wij hebben kunnen concluderen is deze 

gekoppeld aan de "varkenskrullen" die in dit gedeelte zullen worden 

opgehangen in de hoogspanningsleidingen. De aanduiding natuurgebied is 

een zeer ongelukkig gekozen aanduiding welke tevens niet de lading dekt. In 

de agrarische markt levert deze aanduiding directe imagoschade op. 

Potentiele zoekers naar gronden en/of bedrijven die deze aanduiding zien 

zullen rechtstreeks argwaan krijgen mede omdat de onderbouwing lastig te 

vinden is. Een aanduiding als "voorzorgsmaatregelen vogels" was een veel 

betere benaming geweest welke de lading dekt. 

Zelfs uw eigen projectleider is ongelukkig met de genoemde benaming. 

Wij gaan ervan uit dat u de wijzigingen meeneemt in het definitieve 
inpassingsplan. 

Met vriendelijke groet, 

Interfarms Achterhof makelaardij 
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