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Betreft: Wijziging aanvraag vergunning Wet natuurbescherming kabel NeuConnect

Geachte heer Ravesteijn,

Op 19 maart 2021 is namens NeuConnect Great Britain Limited een aanvraag bij u ingediend voor 
een vergunning op basis van artikel 2.7, lid 2 Wet natuurbescherming ten behoeve van de aanleg, 
exploitatie en de verwijdering van de hoogspanningsgelijkstroomverbinding NeuConnect over een 
afstand van circa 78 km door het Natura 2000-gebied Friese Front.

In de aanvraag is opgenomen dat naar verwachting in 2022 wordt gestart met de aanleg van de 
NeuConnect kabel en dat kabel naar verwachting in 2023 in gebruik is. Als gevolg van 
ontwikkelingen in de aanbestedingsprocedure voor de aanleg van de kabel, is op dit moment 
onzeker of in 2022 kan worden gestart met de aanleg van de kabel. NeuConnect Great Britain 
Limited verzoekt u tegen die achtergrond om de vergunning voor de aanlegfase te verlenen voor 
de periode van januari 2022 tot en met het moment dat de aanleg wordt beëindigd en uiterlijk tot 
en met 1 december 2026.

Wij zijn uiteraard graag bereid mondeling een nadere toelichting te geven.

Met vriendelijke groet,

Natascha Schuttinga
Senior Consultant 
AECOM Netherlands B.V.
M: +31 6 27065174
E: natascha.schuttinga@aecom.com
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Geachte heer Ravesteijn, 

Hierbij ontvangt u, namens NeuConnect Great Britain Limited (NCGBL), een aanvraag voor een 
vergunning op basis van artikel 2.7, lid 2 Wet natuurbescherming ten behoeve van de aanleg, 
exploitatie en de verwijdering van de hoogspanningsgelijkstroomverbinding Neuconnect over een 
afstand van circa 78 km door het Natura 2000-gebied Friese Front. 
 
Het project NeuConnect ‘interconnector’ zal via een  hoogspanningsgelijkstroomverbinding de 

energiemarkten van Groot-Brittannië en Duitsland met elkaar verbinden. Met het aanleggen van 
deze verbinding wordt de toegang tot duurzame elektriciteitsopwekking en de betrouwbaarheid 
van de energievoorziening in Nederland vergroot. Volgens de huidige plannen wordt in 2022 
gestart met de aanleg van de NeuConnect kabel. Het project loopt door tot in 2024. Naar 
verwachting is de kabel in 2023 in gebruik. Een gedetailleerde omschrijving van het project, 
inclusief kaartmateriaal, vindt u in het rapport 'Ecologische beoordeling NeuConnect kabel, 
inclusief Passende beoordeling' dat als bijlage bij deze brief is gevoegd. 
 
In de bijgevoegde Ecologische beoordeling is de voortoets opgenomen en de passende 
beoordeling. Ook is de separate beoordeling opgenomen van de stikstofemissie en depositie ten 
gevolge van het project.  
 
De Passende beoordeling van de effecten op het instandhoudingsdoel Zeekoet van het  Natura 
2000-gebied Friese Front, staat beschreven in paragraaf 5.2 van het genoemde rapport. De 
effectbepaling is opgedeeld in  aanlegfase en buitenbedrijfstelling en exploitatie (inclusief reparatie 
en onderhoud). De effecten van de aanleg van de NeuConnect kabel op de Zeekoet zijn in de 
Passende Beoordeling als niet significant aangemerkt, met dien verstande dat de aanleg van de 
kabel in het Friese Front plaatsvindt buiten de kwetsbare periode voor de Zeekoet (ruien en 
aanwezigheid jonge vogels). Deze periode loopt van juli t/m september. 
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De voorgestelde verbinding heeft de status van ‘project van gemeenschappelijk belang’ (Project of 

Common Interest - PCI) gekregen. Voor een PCI project is de Europese richtlijn voor Trans-
Europese Energie Infrastructuur (TEN-E Verordening) NO 347/2013 van toepassing. De Minister 
van Economische Zaken (EZ) is coördinerend bevoegd gezag voor de benodigde besluiten.  
 
Voor inhoudelijke vragen over de Passende beoordeling kunt u het beste contact opnemen met 
onze adviseur van Altenburg & Wymenga, de heer E. Wymenga (telefoon: 0031-511474764/  
e.wymenga@altwym.nl). 
 
Natuurlijk zijn wij altijd bereid om deze aanvraag mondeling toe te lichten. 
 
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Met vriendelijke groet, 

 

E. Wymenga 
directie Altenburg & Wymenga 

 

Bijlagen:  
Ecologische beoordeling NeuConnect kabel, inclusief passende beoordeling 

Beoordeling stikstofdepositie Neuconnect. Voortoets ecologische effecten 
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