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Kennisgeving definitieve notitie reikwijdte en detailniveau kabeltracé(s)
Gemini vanaf de offshore windparken naar de Eemshaven
Inspraak voornemen aanpassing werkwijze voor definitieve notitie reikwijdte en detailniveau
kabeltracé(s) Gemini vanaf de offshore windparken naar de Eemshaven. Iedereen kan naar aanleiding
van deze kennisgeving een zienswijze indienen.

Achtergrond
Buitengaats CV, ClearCamp CV en ZeeEnergie CV (met als eigenaar Typhoon Capital) hebben het
voornemen drie naast elkaar gelegen offshore windparken in de Noordzee, op het continentaal plat te
realiseren. De windparken worden ten noorden van de Eems-Dollard, langs de grens met het Duitse
deel van het continentaal plat gesitueerd. De windparken dienen te worden aangesloten op het
landelijke 380 kV-hoogspanningsnet en daarvoor is een elektriciteitsverbinding – van één of meerdere
kabels – nodig tussen deze windparken en het 380 kV schakel- en transformatorstation Oudeschip in
de Eemshaven. Vanaf Oudeschip zal de stroom via het landelijke net worden afgevoerd naar de
gebruikers. De windparken kunnen een gezamenlijk vermogen hebben van maximaal 850 MW.
Daarmee is dit project cruciaal voor het behalen van de rijksdoelstelling voor duurzame energie in
2020.

Milieueffectrapport kabeltracé(s) Gemini vanaf de offshore windparken naar de Eemshaven
(MER) en besluitvorming
De aansluiting van de offshore windparken op het landelijke hoogspanningsnet valt onder de
Rijkscoördinatieregeling, hetgeen onder andere inhoudt dat de minister van EL&I en de minister van
IenM gezamenlijk bevoegd gezag zijn voor de noodzakelijke ruimtelijke inpassing van het project in
het gemeentelijk bestemd gebied. De Rijkscoördinatieregeling houdt daarnaast in dat een aantal
benodigde besluiten, zoals het (rijks)inpassingsplan en de vergunningen en ontheffingen, gecoördineerd wordt. Dit betekent dat deze besluiten tegelijkertijd en in onderling overleg worden voorbereid
en genomen. De minister van EL&I is hierbij aangewezen als projectminister.
Voor de genoemde kabelverbindingen en windparken zijn in het verleden reeds vergunningen op
grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) afgegeven, waarvoor een Milieueffectrapport
(MER) en een passende beoordeling zijn opgesteld. Voor het inpassingsplan ten behoeve van de
kabel/elektriciteitsverbinding is ook een MER vereist. Daarvoor wordt ook een MER opgesteld evenals
een Passende Beoordeling. Daarbij wordt aangesloten bij de eerdere Milieueffectrapporten voor deze
projecten. De ministers van EL&I en IenM zijn bevoegd gezag voor het inpassingsplan en het MER.
Voorafgaand aan het opstellen van het MER is een startnotitie opgesteld. Daarin is beschreven wat
naar het oordeel van het bevoegd gezag de reikwijdte en het detailniveau van de informatie moeten
zijn die in het MER voor het kabeltracé vanaf de offshore windparken moet worden opgenomen.
De startnotitie kabeltracé(s) Gemini heeft van vrijdag 25 november 2011 tot en met donderdag
5 januari 2012 ter inzage gelegen. Binnen de inspraaktermijn zijn hierop in totaal 7 unieke zienswijzen
binnengekomen.

Nieuwe ontwikkeling notitie reikwijdte en detailniveau
Na het uitbrengen van de startnotitie is duidelijk geworden dat Typhoon Capital kiest voor een ander
turbinetype voor de bouw van de buitenste windparken van Buitengaats CV en ZeeEnergie CV. Dit
vergt een wijziging van de bestaande Wbr-vergunning op zee en daarmee aanvullende onderbouwing
van mogelijke effecten van de voorgestelde wijzigingen. Typhoon is daarom voornemens het
bestaande MER en de bestaande Passende Beoordeling uit 2009, voor beide windparken te actualiseren voor de mogelijke effecten van de turbinewijziging.
Omdat deze wijziging een actualisatie betreft, wordt er geen nieuwe startnotitie opgesteld.
De zienswijze van de Commissie voor de milieueffectrapportage op de aanvullende actualisatie voor
het turbinetype, alsmede de eventuele zienswijzen van derden en belanghebbenden worden verwerkt
in de definitieve notitie reikwijdte en detailniveau. Dit geldt tevens voor de zienswijzen die tijdens de
terinzagelegging van 25 november 2011 tot en met donderdag 5 januari 2012 zijn binnengekomen.
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Grensoverschrijdende milieugevolgen
Omdat de mogelijk toekomstige initiatieven en het concrete initiatief kabeltracé Gemini dicht bij een
gezamenlijk met Duitsland beheerd gebied liggen (Eems-Dollard verdragsgebied) en in dit gebied
mogelijk milieueffecten zijn op Duits grondgebied, wordt Duitsland geïnformeerd over en betrokken
bij de m.e.r.-procedure voor dit kabeltracé Gemini (MER).

Hoe kunt u de stukken inzien?
Deze kennisgeving en de eerder gepubliceerde startnotitie kabeltracé(s) Gemini zijn op internet
beschikbaar via www.bureau-energieprojecten.nl.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?
Van 13 juli 2012 tot en met 25 augustus 2012 kunt u uw zienswijze mondeling of schriftelijk indienen.
Uw schriftelijke zienswijze ten aanzien van de aanpassing van de werkwijze notitie reikwijdte en
detailniveau MER kabeltracé(s) Gemini kunt u sturen aan:
Inspraakpunt MER kabeltracé(s) Gemini
Bureau Energieprojecten
Postbus 223
2250 AE Voorschoten
Mondeling kunt u uw zienswijze inbrengen door te bellen met Bureau Energieprojecten,
T (070) 379 89 79, op werkdagen tussen negen en twaalf uur. Zienswijzen die in de periode van
25 november 2011 tot en met 5 januari 2012 ten aanzien van de startnotitie kabeltracé(s)Gemini zijn
ingediend en die geen betrekking hebben op de aanvullende actualisatie voor het turbinetype, hoeven
niet opnieuw te worden ingediend.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Het Inspraakpunt bundelt alle reacties en stuurt deze naar de ministers van EL&I en IenM en de
Commissie voor de milieueffectrapportage. De Commissie zal advies worden gevraagd over de
aanpassing van de werkwijze reikwijdte en detailniveau van het MER. Ook de andere mogelijk bij de
projecten betrokken bestuursorganen en adviseurs worden geraadpleegd over de aanpassing van de
werkwijze reikwijdte en het detailniveau van de studie.
Alle reacties worden verwerkt in een definitieve startnotitie, die wordt vastgesteld door de ministers
van EL&I en IenM. Daarin wordt vastgelegd welke informatie in het MER opgenomen dient te worden.

Nadere informatie
Voor het verkrijgen van nadere informatie over de studie, het voornemen, of over de inspraakprocedure kunt u contact opnemen met het Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79,
www.bureau-energieprojecten.nl.
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