Op 28 maart 2022 was in het Provinciehuis Groningen de aftrap van het Programma Aansluiting wind op zee
(PAWOZ) Eemshaven. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseerde de bijeenkomst in
samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, TenneT, Gasunie, provincie Groningen, het
Omgevingsberaad Waddengebied en Royal HaskoningDHV. Tijdens de bijeenkomst gingen we in gesprek met
belanghebbenden (o.a. gebruikers van het land, de zee, natuur-en milieuorganisaties en gemeenten) over het
programma en zijn er aandachtspunten, suggesties en kennis opgehaald voor het vervolg. Ook ging het over
hoe stakeholders betrokken willen worden bij het programma.
Programma Aansluiting Wind op Zee – Eemshaven
In PAWOZ onderzoeken we de mogelijkheden voor de aansluiting van 4,7 Gigawatt elektriciteit in Eemshaven
rond 2031. De energie komt van twee windparken (Doordewind en Ten noorden van de Waddeneilanden) op de
Noordzee. Tegelijkertijd onderzoeken we welke routes gebruikt kunnen worden voor aansluitingen – zowel in de
vorm van elektronen als moleculen - in Eemshaven na 2031. Acht mogelijke routes zijn het startpunt van het
onderzoek. De routes doorkruisen o.a. de Waddeneilanden, het UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee, Natura
2000 gebieden, hoogwaardige landbouwgebieden, industrieterrein Eemshaven en het Eems-Dollard
Verdragsgebied. Bij de uiteindelijke keuze van een route spelen verschillende belangen, die we zorgvuldig en
integraal zullen afwegen.
Doel en opzet startbijeenkomst

Omdat de aanlanding door het Waddengebied zoveel verschillende
belangen raakt, vinden we het belangrijk om vanaf de start van het
programma goed met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Op
deze manier kunnen we ieders belangen, zorgen en vraagstukken
tijdig meenemen, zodat we gezamenlijk tot betere
oplossingsrichtingen komen.
Een eerste stap hiervoor is gezet op 28 maart met de
startbijeenkomst van het programma in het provinciehuis Groningen.
Na een plenaire opening met aandacht voor de aanleiding, doel, opzet
en uitdagingen van het programma gingen de deelnemers in
verschillende groepen uiteen. In die groepen spraken de deelnemers
over verschillende onderwerpen, zoals de impact op de leefomgeving
en natuur en de wijze waarop belanghebbenden de komende twee
jaar betrokken willen worden in het participatieproces.

Belangrijkste uitkomsten
We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst waar we met een grote en gemengde groep van
belanghebbenden gesproken hebben over hun verwachtingen en behoeften m.b.t. het programma.
Hieronder een greep uit de belangrijkste bevindingen:
•
Belanghebbenden onderstrepen dat er een sterke behoefte is om tijdig toegang tot belangrijke
informatie te krijgen zodat ze op de juiste momenten hun input kunnen leveren. Daarbij helpt het om
aan de voorkant duidelijkheid over het proces te hebben en geregeld bijgepraat te worden over
ontwikkelingen.
•
Daarnaast vroegen belanghebbende om inzicht in hoe de uiteindelijke afweging gemaakt wordt. Er
bestaan namelijk zorgen dat bepaalde belangen zwaarder meegewogen worden dan andere. Hierop
heeft het ministerie benadrukt dat er een integrale belangenafweging plaatsvindt waar de omgeving –
o.a. via de Waddengovernance – nauw bij betrokken wordt.
•
Verder werd opgeroepen om in lijn te werken met de Agenda voor het Waddengebied 2050. Met deze
agenda bieden het Rijk en de provincies, samen met gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties
en het bedrijfsleven, een gezamenlijk richtinggevend en integraal perspectief op de ontwikkeling van
het Waddengebied.
•
De regio roept daarnaast op om inzichtelijk te maken wat er de komende jaren allemaal op de regio
afkomt aan onder meer windenergie, gaswinning en andere ingrijpende projecten en hierbij oog te
hebben voor de samenhang en cumulatieve effecten op o.a. natuur.
•
De insteek van de startbijeenkomst en de nadruk op een gedegen participatieproces werd goed
ontvangen. De belanghebbende waarderen de aandacht die hiermee aan de voorkant uitgaat naar de
verschillende belangen maar roepen tegelijkertijd op om een realistisch perspectief te bieden. Dat
betekent ook eerlijk zijn over onmogelijkheden en zaken die niet (meer) ter discussie staan.
Vervolg
De uitkomsten van de bijeenkomst zijn verwerkt in het voorstel voor participatie welke van 15 april tot en met
27 mei 2022 ter inzage ligt voor reactie. De volgende stap is het opstellen van een Notitie Reikwijdte &
Detailniveau (NRD). De NRD definieert het onderzoek, wat in de plan Milieu effect rapportage wordt
gerapporteerd, en dat nodig is om een goed onderbouwde keuze te maken tussen de verschillende
routealternatieven. Uw inbreng in deze fase is heel belangrijk, omdat we vaststellen wat we precies gaan
onderzoeken. In deze fase kunnen bijvoorbeeld ook nog alternatieve routes worden aangedragen. We
organiseren op 2 en 30 juni een themabijeenkomst rond het opstellen van de NRD.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan
vooral contact op via pawoz-eemshaven@minezk.nl en 070 379 89 79 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00
uur).

