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Betrokken partijen 

Overheden 
• Gemeente: Eemsmond 

• Waterschap:  Noorderzijlvest 

• Provincie: Groningen 

• Generaldirektion Wasserstraßen 

und Schifffahrt 

• Niedersächsische Landesbehörde für 

Straßenbau und Verkehr (NLStBV) 

• Niedersächsische Landesbetrieb 

für Wasserwirtschaft, Küsten- und 

Naturschutz (NLWKN) 

 
 

Belanghebbenden 
• Nederlandse Vissersbond 

• Waddenvereniging 

 

 

Project 
 

TenneT TSO B.V., de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, legt 

samen met de Deense netbeheerder Energinet.dk een onderzeese ge- 

lijkstroomverbinding aan tussen Eemshaven en Endrup (Denemarken). De 

verbinding heeft een transportcapaciteit van 700 Megawatt (MW) en is 

325 kilometer lang. Bij de aansluitpunten in Nederland en Denemarken 

wordt de gelijkstroom omgezet in wisselstroom, nodig om de kabel aan te 

kunnen sluiten op het bestaande hoogspanningsnet. Via de COBRA-cable 

kan Nederland groene stroom van Deense windparken importeren en kan 

Nederland stroom naar Denemarken exporteren. 
 

De COBRA-cable draagt bij aan verdere integratie van de Europese elek- 

triciteitsmarkt. Het project heeft daarom de status van ‘project van ge- 

meenschappelijk Europees belang’ op grond van de Europese richtlijn voor 

transeuropese energie-infrastructuur. Door de speciale status van dit project 

is van de RCR-standaardprocedure afgeweken. Voorafgaand aan de keuze 

van het voorkeursalternatief is een openbare raadpleging georganiseerd. 

Het verslag daarvan is onderdeel van de vergunningaanvraag. Ook is er voor 

de aanvaarding van het aanvraagdossier voor de vergunning een formeel 

besluit genomen door de minister. 

Bron: kennisgeving besluiten, maart 2016 

COBRA-cable Nederland – 
Denemarken 

1 september 2019 

Hoogspanning 
Realisatiefase 

Rijkscoördinatieregeling (RCR) 

Verantwoordelijke  ministeries 
Ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat (EZK), Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 

Initiatiefnemers 
• Energienet.dk (de Deense netbeheerder) 

• TenneT TSO B.V. (de Nederlandse 

netbeheerder) 

Bureau Energieprojecten: 

COBRAcable Nederland - 

Denemarken 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/afgesloten-projecten/hoogspanning/cobracable-nederland-denemarken
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/afgesloten-projecten/hoogspanning/cobracable-nederland-denemarken
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/cobracable-nederland-denemarken
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/cobracable-nederland-denemarken
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Proces Omgeving (activiteiten EZK) 
 

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR). Vanaf de aanvang van een project staat EZK in contact met betrokken partijen, 

individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. Met betrokken 

overheden overlegt EZK op bestuurlijk en ambtelijk niveau. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 1 september 20199 

 
September 2010 

Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. 

 
Najaar 2010 

Diverse regio-overleggen met alle betrokken partijen. 

 
Eind 2013 

Nieuw overleg met alle betrokken partijen door de herstart van het 

project. 

 
2014 

Diverse regio-overleggen met alle betrokken partijen. 

 
Maart 2015 

Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. 

Aantal bezoekers: 16. 

 
December 2015 

Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. 

Aantal bezoekers: 2. 

 
Procedurefase: Publicatie voornemen project 

 
26 augustus 2010 

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage gelegd. 

Aantal ontvangen zienswijzen en reacties: dertien. 

 
Procedurefase:  Voorkeursalternatief 

 
20 februari 2015 – 2 april 2015 

Openbare raadpleging voorafgaand aan keuze voorkeursalternatief 

en vergunningaanvragen. 

 
Procedurefase:  Formele besluiten 

 
November 2015 - maart 2016 

Ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Zes zienswijzen en reacties 

ontvangen. Definitief inpassingsplan en overige besluiten. 

 
Tweede helft 2016 

Besluiten fase 2. 

 
13 oktober - 23 november 2017 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ter inzage gelegd. 

 
31 december 2017 

Definitieve omgevingsvergunning naar verwachting ter inzage 

gelegd. Start fase 3. 

 
Beroepsfase 

 
Maart 2016 

Fase 3 afgerond. Geen beroepen ingediend. 

 
Januari 2018 

Fase 4 afgerond. Geen beroepen ingediend. 

 
Realisatiefase 

 
September 2019 

Reeds in gebruik genomen. 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/rijkscoordinatieregeling
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/rijkscoordinatieregeling
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0000.EZipCOBRAcable-3000
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0000.EZipCOBRAcable-3000

