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Besluit

De onderhavige notitie betreft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ten
behoeve van het milieueffectrapport voor netversterking westelijk Friesland:
Locatiestudie 110 kV-station en ondergrondse kabelcircuits.
Voor de aansluiting van nieuwe duurzame energieprojecten in de omgeving van
de Afsluitdijk op het bestaande 110 kV-netwerk van TenneT in Friesland is een
nieuw hoogspanningsstation vereist.
Dit netversterkingsproject valt onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR). Voor de
ruimtelijke inpassing wordt een rijksinpassingsplan vastgesteld door de ministers
van EZK en BZK.
Het nieuwe station met bijbehorende kabels is formeel niet MER-plichtig. Om de
omgeving een gestructureerd en transparant proces te bieden worden de
benodigde onderzoeken en keuzeprocessen uitgevoerd in een MER-procedure.
In de concept NRD zijn de zoekgebieden voor het nieuwe hoogspanningsstation
nabij Bolsward en de kop van de Afsluitdijk weergegeven. Binnen de zoekgebieden
zijn een aantal potentiele locaties aangeduid.
De concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau Locatiestudie 110 kV-station en
ondergrondse kabelcircuits heeft ter inzage gelegen van 4 januari 2019 t/m 14
februari 2019. Op de concept-NRD zijn 37 zienswijzen ingediend; tevens is een
reactie van de gemeente Súdwest Fryslân ontvangen. De concept NRD is op een
aantal punten aangepast zoals is beschreven in de Nota van Antwoord.
De Commissie m.e.r. geeft in haar advies aan dat de concept-NRD een goed
startpunt is. Zij heeft enkele adviezen gegeven om het proces dat leidt tot de
locatiekeuze waar mogelijk eenvoudiger en meer integraal te maken. Het advies
van de Commissie m.e.r. is in z’n geheel opgenomen in de NRD en wordt
betrokken bij de opstelling van het MER.
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Als het MER is afgerond en getoetst door de Commissie, wordt mede op basis
daarvan medio 2019 de locatiekeuze voorbereid en een ontwerp-inpassingsplan
opgesteld.
Het ontwerp-inpassingsplan zal samen met het MER en de ontwerpbesluiten ter
inzage worden gelegd. Hierop kan een ieder zijn zienswijze geven. Dit wordt te
zijner tijd aangekondigd in onder andere huis-aan-huisbladen. Deze zienswijzen
worden betrokken bij de definitieve vaststelling van het inpassingsplan.
Belanghebbenden die een zienswijze tegen één of meerdere ontwerpbesluiten
hebben ingediend kunnen beroep instellen bij de Raad van State.
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De vaststelling van deze NRD wordt gepubliceerd in de Staatscourant en tevens
incl. het advies van de Commissie m.e.r., de Inspraak- en reactiebundel, de Nota
van Antwoord alsmede de NRD opgenomen op de website www.bureauenergieprojecten.nl.
De onderhavige notitie reikwijdte en detailniveau wordt hierbij vastgesteld.

Den Haag,

w.g.

Eric Wiebes,
Minister van Economische Zaken en Klimaat
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