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Woord vooraf 
 
Van vrijdag 18 augustus 2017 tot en met donderdag 28 september 2017 lag het ontwerpbesluit 
ontwerp-ontheffing Wet Natuurbescherming ter inzage voor ‘AANLEG 380 KV-
HOOGSPANNINGSVERBINDING NOORD-WEST NEDERLAND FASE 2’. Een ieder kon naar aanleiding 
van het ontwerpbesluit 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 voorbereid, onder coördinatie van de 
Minister van Economische Zaken. 
 
In de eerste fase, van 23 juni t/m 3 augustus, hebben het ontwerpinpassingsplan, het 
milieueffectrapport (MER) en 26 (ontwerp)besluiten ter inzage gelegen. Voor deze tweede fase ligt 
het ontwerpbesluit ontwerp-ontheffing Wet Natuurbescherming ter inzage. U kunt nu reageren op 
dit ontwerpbesluit. 
 
Zienswijzen 
Op het ontwerpbesluit zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 2 zienswijzen binnengekomen 
(waarvan 2 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 7 kan bij het ontvangen 
registratienummer het bijbehorende zienswijzenummer worden opgezocht.  
 
Verdere procedure  
Bij de besluiten in de antwoordnota op de zienswijzen 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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Aanleg 380 kV-hoogspanningsverbinding Noord-West Nederland, Ministerie 

van Economische Zaken

Van vrijdag 18 augustus 2017 tot en met donderdag 28 september 2017 ligt het ontwerpbesluit Flora- 

en faunawetontheffing ter inzage voor de tweede fase voor de aanleg van de 380 

kV-hoogspanningsverbinding van station Eemshaven Oudeschip naar station Vierverlaten. Iedereen 

kan reageren op het ontwerpbesluit met een zienswijze.

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 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 voorbereid, onder coördinatie van de 
Minister van Economische Zaken.

In de eerste fase, van 23 juni t/m 3 augustus, hebben het ontwerpinpassingsplan, het milieueffectrap-
port (MER) en 26 (ontwerp)besluiten ter inzage gelegen. Voor deze tweede fase ligt het ontwerpbesluit 
Flora- en faunawetontheffing ter inzage. U kunt nu reageren op dit ontwerpbesluit.

Waar kunt u de stukken inzien? 

U kunt van vrijdag 18 augustus 2017 tot en met donderdag 28 september 2017 het ontwerpbesluit 
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.

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

1 Staatscourant 2017 nr. 46632 NaN ONG. MAAND NaN
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2. Gemeente Loppersum, Molenweg 12, Loppersum, T (0596) 54 82 00.

Hoe kunt u een zienswijze indienen? 

In een zienswijze laat u weten wat u vindt van de conceptnotitie of van bepaalde onderdelen daarvan. 
U kunt een zienswijze indienen van vrijdag 18 augustus 2017 tot en met donderdag 28 september 

2017. Dat kan op verschillende manieren:
– Bij voorkeur digitaal via www.bureau-energieprojecten.nl onder Noord-West 380 kV fase 2. U kunt 

niet reageren per e-mail.
– Per post via:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Noord-West 380 kV fase 2
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij in een later stadium contact 
met u opnemen.

– Mondeling: op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur bij Bureau Energieprojecten via telefoonnum-
mer (070) 379 89 79.

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 in kan stellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State.

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 het definitieve besluit. In een Nota van Antwoord wordt opgenomen of, 
en zo ja, op welke wijze de zienswijzen en reacties in het definitieve besluit is verwerkt.

Het besluit wordt 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, T (070) 379 89 79.

2 Staatscourant 2017 nr. 46632 NaN ONG. MAAND NaN
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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 9 opgenomen. 

Zienswijzen op ontwerpbesluit ‘AANLEG 380 KV-HOOGSPANNINGSVERBINDING NOORD-WEST 
NEDERLAND FASE 2’ 

Registratienummer Zienswijzenummer Reactienummer 
a7b-OB-0001 0001  
a7b-OB-0002 0002  
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Alfabetisch overzicht organisaties en zienswijzen 

Zienswijzen van organisaties op ontwerpbesluit ‘AANLEG 380 KV-HOOGSPANNINGSVERBINDING 
NOORD-WEST NEDERLAND FASE 2’ 

Zienswijzenummer Organisatie 
a7b-OB-0001 D66 Winsum, WINSUM GN, mede namens de fractie van D66 WINSUM GN 
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Zienswijzen 0001 tot en met 0002 
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Verzonden: Donderdag 14 september 2017 18:02 
Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Noord-West 380 kV fase 2 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s): 
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Organisatie 
Organisatie: D66 Winsum 
Mede namens: De fractie van D66 te Winsum 

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

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

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Als fractievoorzitter van de afdeling D66 Winsum heb ik kennis genomen van de plannen van 
Tennet voor het aanleggen van een 380 kV hoogspanning tracé tussen Eemshaven en 
Vierverlaten. Het tracé doorkruist een in onze gemeente wel heel fragiel, uitzonderlijk en 
kostbaar gebied. Afgezien van de cultuurhistorisch waarden die het gebieden kent is de 
voorgenomen aanleg van een 380 KV kabel met enorme hoge masten van grootse invloed 
op de toeristische toegevoegde waarde. 

Een aanleg zoals gepland bovengronds of via de voorgenomen route dwars door het gebied 
zal een onomkeerbare impact hebben die zijn weerga niet kent voor dit gebied. Naast 
afbreuk voor het toerisme zal ook de aantrekkelijkheid van het gebied een dreun krijgen met 
als gevolg bijvoorbeeld de afname om er te willen (gaan) wonen en werken. Hierdoor 
ondervindt iedere inwoner van Winsum de nadelige gevolgen; direct of indirect. 

We kennen allemaal de gevolgen van de gaswinning met vaak de onherstelbare schade 
waardoor panden moesten worden afgebroken of foeilelijk zijn versterkt of waar kerken en 
monumenten zwaar zijn beschadigd. Na deze impact van de gaswinning lijkt nu wederom de 
volgende verkrachting van dit waardevolle landschap voor de deur te staan: het 
bovengronds aanleggen van een nieuwe hoogspanningsleiding in een grootte die zijn weerga 
niet kent in het gebied. 

Wordt nu wederom, voor de energie behoefde van de rest van het land, een fataal besluit 
genomen met schadelijke gevolgen welke desastreus zijn voor het zichtveld in dit gebied? 
Nu kunnen nog wijze besluiten genomen worden, nu kan een gebied als Middag Humsterland 
nog bespaard blijven, nu is het tijd om de juiste beslissingen te nemen. 

0001 
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Winsum 14 september 2017 

Betreft: Zienswijze 

Zeer geachte heer/mevrouw, 

Als fractievoorzitter van de afdeling D66 Winsum heb ik kennis genomen van de plannen van 
TenneT Holding B.V. en TenneT TSO B.V. voor het aanleggen van een 380 kV 
hoogspanning tracé tussen Eemshaven en Vierverlaten. Het tracé doorkruist een in onze 
gemeente wel heel fragiel, uitzonderlijk en kostbaar gebied. Afgezien van de 
cultuurhistorisch waarden die het gebieden kent is de voorgenomen aanleg van een 380 KV 
kabel met enorme hoge masten van grootse invloed op de toeristische toegevoegde waarde. 

Een aanleg zoals gepland bovengronds of via de voorgenomen route dwars door het gebied 
zal een onomkeerbare impact hebben die zijn weerga niet kent voor dit gebied. Naast afbreuk 
voor het toerisme zal ook de aantrekkelijkheid van het gebied een dreun krijgen met als 
gevolg bijvoorbeeld de afname om er te willen (gaan) wonen en werken. Hierdoor ondervindt 
iedere inwoner van Winsum de nadelige gevolgen; direct of indirect. 

We kennen allemaal de gevolgen van de gaswinning met vaak de onherstelbare schade 
waardoor panden moesten worden afgebroken of foeilelijk zijn versterkt of waar kerken en 
monumenten zwaar zijn beschadigd. Na deze impact van de gaswinning lijkt nu wederom de 
volgende verkrachting van dit waardevolle landschap voor de deur te staan: het bovengronds 
aanleggen van een nieuwe hoogspanningsleiding in een grootte die zijn weerga niet kent in 
het gebied. 

Wordt nu wederom, voor de energie behoefde van de rest van het land, een fataal besluit 
genomen met schadelijke gevolgen welke desastreus zijn voor het zichtveld in dit gebied? Nu 
kunnen nog wijze besluiten genomen worden, nu kan een gebied als Middag Humsterland nog 
bespaard blijven, nu is het tijd om de juiste beslissingen te nemen. 

Hoogachtend, 

 
Fractievoorzitter/raadslid D66 Winsum 
(i.s.m. de fractie D66 Winsum) 

0001 
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Verzonden: Vrijdag 22 september 2017 13: 12 

Onderwerp: Z ienswijzeformu 1 ier 
Noord-West 380 kV fase 2 

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

Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
Als: Particulier 
Mede namens:  

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
In een eerdere inspraakronde hebben wij onze bedenkingen, zorgen en bezwaren al 
ingediend aangaande de aanleg van het nieuwe netwerk. In dit ontwerp wordt aandacht 
geschonken aan de natuur en met name de schade die de aanleg van het nieuwe netwerk 
(en afbraak oude) daaraan gaat aanrichten. Wij zijn zelf geen beschermde (dier)soort, maar 
de aanleg van het netwerk heeft ook een enorme impact op ons leefdomein. 

Het nieuwe netwerk komt ten noorden van ons huis en het oude netwerk verdwijnt straks 
ten zuiden van ons huis. Er is slechts 1 weg naar het dorp Bedum, wij zijn daarvan 
afhankelijk voor school, werk, ontspanning etc. Ten tijde van de bouw en afbraak van het 
netwerk zal nog een aantal grote infrastructurele projecten rondom ons huis worden 
aangepakt, we worden momenteel plannen voorbereid om ten zuiden en westen van ons 
huis een nieuwe Oostelijke rondweg om Bedum aan te leggen, de weg en het water 
Boterdiep om te leggen en een compleet nieuw zuivelpark van FrieslandCampina te bouwen. 
Wij vrezen viervoudige overlast. Dit zal ons leef- en woongenot in grote mate negatief 
aantasten op een wijze die uniek is en ons daarmee misschien ook beschermde soort 
moeten worden gemaakt. Graag zien we dat hier rekening mee wordt gehouden. En dat daar 
enige (financiele) compensatie voor komt. In deze jaren (zeker nog 7 a 8 jaar voordat alles 
af is) is ons huis onverkoopbaar (de aardbevingsschade speelt daarbij ook een rol). 

Tot slot, onze zoon heeft ernstige Hemofilie A. Bij een trauma moet hij zo snel mogelijk naar 
het UMCG kunnen worden gebracht. Bij grote werkzaamheden, zoals genoemd niet alleen de 
aanleg van dit netwerk, zal de bereikbaarheid van de stad mogelijk bemoeilijkt worden. 
Graag worden wij ten allen tijde op de hoogte gehouden van oponthoud, dan wel de 
onmogelijkheid onze gebruikelijke route te nemen, om geen kostbare tijd te verliezen ten 
aanzien van de gezondheid van onze zoon. Graag uw aandacht daarvoor (vanuit alle 
betrokken partijen). 

Reactie 

0002 
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