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Vaststellingsbesluit Inpassingsplan 
Netversterking westelijk Friesland 
Besluit tot vaststelling van het inpassingsplan “Netversterking westelijk 

Friesland” (gemeente Súdwest-Fryslân) 
 

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

Zaken en Koninkrijksrelaties; 
 

overwegende, 
 

dat het ten behoeve van de realisatie van een hoogspanningsstation met 

ondergrondse kabelcircuits en opstijgpunt in de gemeente Súdwest-Fryslân 

noodzakelijk is een planologische regeling als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening 

(hierna: Wro) te treffen; 

 

dat in artikel 9b en artikel 20a van de Elektriciteitswet 1998, voor zover hier van 

belang, is bepaald dat ten behoeve van de realisatie van energie-infrastructuur als 

de onderhavige, de procedures, bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en 

onderdeel c, van de Wro van toepassing zijn; 

 

dat op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing is; 

 

dat, gelet op artikel 3.28, eerste lid, van de Wro, Provinciale Staten van de provincie 

Fryslân en de gemeenteraad van de gemeente Súdwest-Fryslân zijn gehoord over 

het voornemen tot vaststelling van het inpassingsplan; 

 

dat overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: 

Bro) is gepleegd met de besturen van de gemeente Súdwest-Fryslân en het 

waterschap Wetterskip Fryslân, alsmede de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

en de betrokken diensten van de provincie Fryslân. 

 

dat het gelet op het bepaalde in artikel 6.12, eerste lid en tweede lid, van de Wro in 

samenhang met artikel 6.2.1a van het Bro niet verplicht is een exploitatieplan vast 

te stellen; 

 

dat met het oog op de financiële uitvoerbaarheid van het inpassingsplan op grond 

van artikel 6.4a van de Wro wel een overeenkomst is gesloten met TenneT TSO B.V. 

omtrent het verhaal van kosten van grondexploitatie, planschade daaronder 

begrepen, en met Windpark Fryslân B.V. omtrent de planschade; 

 

dat bij de vaststelling gebruik is gemaakt van de ondergrond met de bestandsnaam 

‘NL.IMRO.0000. EZKip19NWF.3000.dxf’ 

 

dat het ontwerp van het onderhavige besluit met de bijbehorende regels en bijlagen 

en daarop betrekking hebbende stukken, als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0000.EZKip19NWF.2000, van 21 augustus 2020 tot en met 1 oktober 

2020, voor een ieder ter inzage heeft gelegen; 

 

dat gedurende deze termijn 7 zienswijzen zijn ingediend, waarvan 6 uniek; 

 

dat een aantal van deze zienswijzen aanleiding heeft gegeven de toelichting bij het 

inpassingsplan aan te passen, ten opzichte van het ontwerp daarvan, van welke 

aanpassingen in de bijlage bij dit besluit een overzicht wordt gegeven;  
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dat de regels, de verbeelding en de toelichting bij het inpassingsplan ook 

ambtshalve zijn aangepast, ten opzichte van het ontwerp daarvan, van welke 

aanpassingen in de bijlage bij dit besluit een overzicht wordt gegeven; 

 

onder verwijzing naar het milieueffectrapport Netversterking westelijk Friesland, het 

toetsingsadvies over het milieueffectrapport van de Commissie voor de 

milieueffectrapportage d.d. 14 oktober 2020, en de toelichting bij het 

inpassingsplan, waarin een motivering van het te nemen besluit, alsmede een 

uitgebreide beschrijving van het inpassingsplan en de hieraan ten grondslag 

liggende onderzoeken, zijn opgenomen; 

 

gelet op 

 

het bepaalde in de artikelen 3.28 en 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: 

Wro) en artikel 9b van de Elektriciteitswet 1998, alsmede het besluit van de Minister 

van Economische Zaken van 23 december 2016, DGETM-E&O/16179758 tot 

toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project 

Netversterking Marnezijl; 

 

BESLUITEN 
 

 

Artikel 1 

 

Het Inpassingsplan ‘Netversterking westelijk Friesland' met identificatienummer 

NL.IMRO.0000.EZKip19NWF.3000 wordt vastgesteld. 

 

Artikel 2 

 

Er wordt geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid Wro vastgesteld. 

 

 

 

 

w.g. 19 januari 2021 

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga 

Minister van Economische Zaken en Klimaat a.i. 

 

 

 

 

w.g. 21 januari 2021 

drs. K.H. Ollongren 

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
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Lijst met wijzigingen 
 

Toelichting: 

- paragraaf 3.1.4: de beschrijving van de status van de NOVI is aangepast; 

- paragraaf 3.2.3: de beschrijving van de status van de omgevingsvisie De Romte 

Diele van de provincie Fryslân is aangepast; 

- paragraaf 5.2.2: in verband met een nieuwe versie van het nationale 

instrumentarium voor stikstofdepositie (AERIUS) dat op 15 oktober beschikbaar 

is gekomen, is de berekening in bijlage 4 vervangen en zijn de resultaten 

verwerkt;  

- paragraaf 5.3.2: de resultaten van het verder uitgevoerde vleermuizenonderzoek 

zijn toegevoegd; 

- paragraaf 5.5.2: de effecten van de gewijzigde ligging van het opstijgpunt op de 

molenbiotoop zijn aangepast; 

- paragraaf 5.6: de resultaten van het verder uitgevoerde bodemonderzoek en het 

bemalingsadvies zijn toegevoegd en de onderzoeken in bijlagen 6 en 7 zijn 

vervangen;  

- paragraaf 5.6.2: de effecten van het beperkt gewijzigde tracé van de kabels, de 

inrichting van het hoogspanningsstation en de ligging van het opstijgpunt op de 

watertoets zijn in bijlage 8 Watertoets opgenomen;  

- paragraaf 5.7.2: de resultaten van het verder uitgevoerde archeologisch 

onderzoek zijn toegevoegd en het onderzoek in de bijlagen 9 is vervangen; 

- paragraaf 5.8.2: de conclusies uit het reeds uitgevoerde akoestisch onderzoek 

met betrekking tot laagfrequent geluid zijn toegevoegd; 

- paragraaf 5.10.2: de effecten van het beperkt gewijzigde tracé van de kabels, de 

inrichting van het hoogspanningsstation en de ligging van het opstijgpunt op de 

0,4 microteslacontour zijn in bijlage 12 Magneetveldonderzoek opgenomen;  

- de afbeeldingen 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 4.6, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 

5.11, 5.13, 5.14 en 5.15 en diverse figuren in de onderzoeken in de bijlagen zijn 

als gevolg van een beperkte aanpassing van het tracé van de kabels, de 

inrichting van het hoogspanningsstation en de ligging van het opstijgpunt bij de 

bestaande hoogspanningslijn bij Bolsward in verband met de verdere technische 

uitwerking van het project aangepast. 

 

Regels:  

- artikel 1 Begrippen, 1.1 Plan: ‘NL.IMRO.0000.EZKip19NWF-2000’ gewijzigd in 

‘NL.IMRO.0000.EZKip19NWF-3000’; 

- bijlage 1: in verband met een update van de stationsindeling in figuur 6 van het 

Landschapsplan, is het Landschapsplan vervangen.  

 

Verbeelding: 

- de dubbelbestemming Leiding- Hoogspanningsverbinding voor het tracé van de 

kabels is aangepast in verband met de verdere technische uitwerking van het 

ontwerp van het project;  

- de enkelbestemming Bedrijf – Hoogspanningsstation is aan de zuidzijde minimaal 

aangepast in verband met de nadere uitwerking van de inrichting van het 

hoogspanningsstation; 

- de enkelbestemming Verkeer is aan de noorzijde minimaal aangepast in verband 

met de aansluiting van de ontsluitingsweg op de nader uitgewerkte inrichting van 

het hoogspanningsstation; 

- de enkelbestemming Bedrijf – Opstijgpunt voor de locatie van het opstijgpunt is 

aangepast om de realisatie en het onderhoud van de kabelverbinding, 

opstijgpunten, masten en lijnen veiliger uit te kunnen voeren. Hiervoor is ook de 
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dubbelbestemming Leiding- Hoogspanningsverbinding voor de ligging van het 

kabeltracé ter hoogte van het opstijgpunt beperkt aangepast; 

- de dubbelbestemming Waarde – Archeologie is aangepast in verband met de 

resultaten van het verdere uitgevoerde archeologische onderzoek; 

- ten slotte is het IDN-nummer in de stempel op de verbeelding aangepast aan de 

status van het plan. 
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