
C M.e.r.-beoordelingsbesluit Netversterking Marneziji-Oudehaske

De Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrjkrelaties;

OVERWEGENDE

dat het ten behoeve van een verzekerde werking van het elektriciteitsnetwerk in de regio Friesland
noodzakelijk is het netwerk tussen Oudehaske en Marneziji te versterken;

dat het voor deze netwerkversterking nodig is het tracé van de ondergrondse
hoogspanningsverbinding tussen Oudehaske en Marnezijl, zoals planologisch reeds is vastgelegd in
het op 18 september 2016 vastgestelde rjksinpassingsplan ‘Windpark Fryslân’, op een aantal
locaties te verruimen;

dat naast deze verruiming tevens nodig is een uitbreiding van het bestaande hoogspanningsstation
Oudehaske;

dat het voornemen is voor de verruiming van het tracé en de uitbreiding van het
hoogspanningsstation, als hiervoor bedoeld, een rij ksinpassingsplan vast te stellen als bedoeld in
artikel 3.28 Wet ruimtelijke Ordening;

dat ter voorbereiding van de vaststelling van dit rij ksinpassingsplan is beoordeeld of een
milieueffectrapport moet worden gemaakt;

dat deze beoordeling noodzakelijk is omdat het nog vast te stellen rij ksinpassingsplan, voor zover
dit plan voorziet in een wijziging (i.c. verruiming) van het tracé voor de ondergrondse
hoogspanningsverbinding tussen Oudehaske en Marneziji, gelet op artikel 2, vijfde lid, tweede
volzin en onder b, van het Besluitmilieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) in samenhang met de
artikelen 7.16, 7.17, eerste tot en met vierde lid, 7.18, 7.19, eerste en tweede lid, en 7.20a van
de Wet milieubeheer (Wm), m.e.r.-beoordeling plichtig is;

dat voor bedoelde beoordeling is opgesteld de vormvrje m.e.r.-beoordelingsnotitie
netwerkversterking Marneziji-Oudehaske d.d. 14 december 2017;

dat uit deze notitie blijkt dat rekening is gehouden met dein bijlage III van Richtlijn 2011/92/EU
van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2012, L 26) (mer
richtlijn) voor de uitvoering van een m.e.r.-beoordeling relevante criteria;

dat uit deze notitie blijkt dat de wijziging (verruiming) van het tracé van de ondergrondse
hoogspanningsverbinding geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft;

dat op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat ter voorbereiding van het nog vast te stellen
rjksinpassingsplan, waar dit plan voorziet in de verruiming op een aantal locaties van het tracé
van de hoogspanningsverbinding tussen Oudehaske en Marneziji, geen milieueffectrapport hoeft te
worden gemaakt;

GELET OP

het bepaalde in artikel 7.19, eerste lid, Wm en artikel 2, vijfde lid, tweede volzin en onder b,
Besluit m.e.r.:

c



cBESLU 1 TEN

dat ter voorbereiding van het nog vast te stellen rjksinpassingsplan, waar dit plan voorziet in de
verruiming op een aantal locaties van het tracé van de hoogspanningsverbinding tussen
Oudehaske en Marnezijl, geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt.

d.d. ‘212.

Eric Wiebes

Minister van Economische Zaken en Klimaat

k9t4S

Bezwaar en beroep

Dit besluit kan worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de
Algemene wet bestuursrecht en is daarmee niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze
beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Voor de volledigheid wordt hierbij opgemerkt dat volgens vastejurisprudentie van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State een belanghebbende niet rechtstreeks in zijn belang
wordt getroffen als een mer-beoordelingsbesluit inhoudt dat geen milieueffectrapport hoeft te
worden gemaakt, zoals bij dit besluit het geval is.

d.d. V

K.H. Ollongren

Minister van Binnenland c
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