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Tracés Net op Zee ten Noorden van de Waddeneilanden

Geachte dames en heren,

Aanleiding
U ontvangt deze brief omdat TenneT en het Rijk de tracés voor het Net op Zee ten Noorden van de 
Waddeneilanden openbaar hebben gemaakt. Een aantal van de mogelijke tracés lopen (deels) over het 
grondgebied van de provincie Groningen. De tracés worden getoond op vijf inloopavonden"' en zijn sinds 24 juni 
ook te raadplegen op deze website: https://netopzeetnw-inbeeld.nl/kaartpaqina. De tracékeuze is belangrijk om 
de stroom van windparken op zee aan land te krijgen. Windparken op zee vormen een belangrijke bron van 
duurzame energie voor Nederland en zeker ook voor de bedrijvigheid in de Eemshaven en het Chemiepark. 
Voor de productie van waterstof als energiedrager zijn tevens grote hoeveelheden duurzame energie nodig. 
Voor de aanlanding en doorvoer van de elektriciteit zijn ook tracés op land nodig.

Eerdere behandeling in PS
In 2016 (voordracht d.d. 9 februari 2016; nummer 15/2016) is het Programma Energietransitie 2016-2019 
vastgesteld. Windparken op zee zijn onderdeel van dit programma (p.25). Het Net op Zee ten Noorden van de 
Waddeneilanden is nog niet eerder aan de orde geweest in Provinciale Staten.

Rol en bevoegdheden PS in deze fase
Het onderwerp valt onder het beleidskader energie. De inpassing van tracés betreft een Rijksbevoegdheid.
Deze brief is op dit moment ter informatie, maar in een later stadium kunnen zowel Gedeputeerde Staten als 
Provinciale Staten, al dan niet gezamenlijk, een zienswijze indienen aangaande de tracékeuzes.

Vervolg
TenneT is de initiatiefnemer voor het Net op Zee ten Noorden van de Waddeneilanden. Het Rijk is het bevoegd 
gezag voor het inpassingsplan. Hiermee is er geen rol voor Provinciale Staten. Wel zullen wij u in het 
vervolgproces op de belangrijke momenten informeren, waaronder wanneer zienswijzen kunnen worden 
ingediend. Hoe dit vervolgproces verloopt kunt u lezen onder 'Nadere toelichting’.

Extern betrokkenen
Met het oog op de doorlooptijden wordt voor dit project alvast gewerkt in de sfeer van de Omgevingswet die per 
1 januari 2021 van kracht is. Dit betekent dat er al vroeg in het proces aandacht is voor participatie van de 
omgeving. Hier is tot nu toe al uitvoering aan gegeven door gemeenten, de provincies Fryslan en Groningen en

’ De inloopavonden in de provincie Groningen waren op 25 juni in Gamwerd en op 3 juli in Roodeschool. De andere inloopavonden waren 
op Schiermonnikoog en Ameland en in Dokkum.
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andere professionele organisaties te betrekken bij het ontwerpen van de tracés. Nu wordt aan omwonenden en 
andere belanghebbenden de mogelijkheid geboden om op de tracés te reageren. Dit kan op de inloopavonden 
en via de hiervoor genoemde website.

Nadere toelichting
Boven de Wadden komt een windpark van 700 megawatt. Dit windpark dient in 2026 operationeel te zijn en 
moet dan ook op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. De aansluiting dient plaats te vinden op een locatie waar 
het mogelijk is om aan te takken op het 220 of 380 kV-elektriciteitsnet. Dit leidt ertoe dat het windpark kan 
worden aangesloten op de hoogspanningsstations in de Eemshaven (station Eemshaven-Oudeschip), bij de 
stad Groningen (station Vierverlaten) en bij Burgum in Friesland. Het tracé is circa 100 km lang (circa 80 km 
offshore en circa 20 km onshore). Het betreft een ondergrondse leiding.
Het college heeft in eerste oriëntatie een voorkeur uitgesproken voor aanlanding in Eemshaven omdat deze 
aanlanding lijkt te passen bij de ambities van Eemshaven als energiehub. Echter, voor alle drie de tracés zijn in 
een eerste verkennend onderzoek^ belemmeringen geïdentificeerd. Voor alle tracés geldt dat de Waddenzee 
moet worden doorkruist. Bij het tracé richting Eemshaven zijn verzilting en de beperkte ruimte voor kabels en 
leidingen belangrijke aandachtspunten, dit laatste met het oog op toekomstbestendigheid. Nader onderzoek is 
nodig om tot een definitieve voorkeur te komen. Uiteindelijk is de definitieve beslissing over de tracékeuze aan 
de minister, waarbij het advies van de regio wordt meegewogen.

TenneT en het Rijk hebben in overleg met de regio (gemeenten, provincies en andere relevante stakeholders) 
tracés ontworpen vanaf het toekomstige windpark op zee naar de drie hoogspanningsstations. TenneT en het 
Rijk leggen deze tracés nu voor aan de omgeving. Hiervoor worden vijf inloopavonden georganiseerd. Op die 
inloopavonden kan iedereen opmerkingen maken over de tracés. Naast de inloopavonden is het ook mogelijk 
om de tracés te bekijken via de website https://netopzeetnw-inbeeld.nl/kaartpaaina. Via die website is het ook 
mogelijk om een reactie te geven.

Op basis van de reacties op de inloopavonden en de website worden de te onderzoeken tracés bepaald. Deze 
tracés worden opgenomen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD staat op welke wijze het 
onderzoek naar milieueffecten uitgevoerd wordt. Dit is de eerste stap om te komen tot het milieueffectrapport. 
De planning is dat de NRD in september 2019 door het Rijk ter inzage wordt gelegd. Hier kan door iedereen 
een reactie op worden gegeven. Dit is dus tevens een moment waarop de Staten een zienswijze kunnen 
indienen.

Het Rijk kiest uiteindelijk het definitieve tracé, het zogenaamde voorkeursalternatief. Om tot deze keuze te 
komen wordt een Integrale Effecten Analyse (lEA) opgesteld. Het milieueffectrapport is één onderdeel van deze 
analyse, de andere onderdelen zijn: 

techniek; 
omgeving; 
kosten;

- toekomstvastheid.

De planning is dat de lEA in maart 2020 door het Rijk ter inzage wordt gelegd. Hier kan iedereen op reageren.
In het kader van de terinzagelegging van de lEA vraagt het Rijk ook de provincie om advies. Dat advies wordt 
door het Rijk meegenomen in de keuze voor het definitieve tracé. Het Rijk is van plan om voor de zomer van 
2020 het definitieve tracé te kiezen.
Dit tracé wordt uiteindelijk vastgelegd in een Rijksinpassingsplan. Dit plan wordt als ontwerp en na vaststelling 
ter inzage gelegd (voorzien in 2021). Bij het ontwerp kan iedereen reageren, dus dit is weer een moment 
waarop ook de Staten een zienswijze kunnen indienen. Een uiteindelijke rechtsgang is alleen mogelijk als men 
belanghebbende is en er een zienswijze is ingediend. De planning is dat dit plan uiterlijk eind 2022 
onherroepelijk is, zodat in 2023 kan worden gestart met de bouw en het windpark Ten Noorden van de 
Waddeneilanden in 2026 kan leveren aan het elektriciteitsnet.

^ Te raadplegen via httDs://www.fvo.nl/subsidies-reoelinQen/bureau-eneraieDroiecten/loDende-Dfoiecten/hooasDanninQ/noz-ten-noorden- 
van-de-waddeneilanden
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Afsluitend
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Sjrften van Groningen:

, voorzitter.

locosecretaris.

3


