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Inhoudsopgave

Deze nieuwsbrief staat in het teken van de plannen voor Eemshaven-Vierverlaten 380 kV.
Op 23 juni publiceerde het ministerie het ontwerpinpassingsplan. Het inpassingsplan maakt
de aanleg van de hoogspanningsverbinding ruimtelijk mogelijk.

Ontwerp inpassingsplan voor
380 kV-verbinding en
uitbreiding hoogspanningstation

Langs de lijn
Opkomen voor het Gronings belang bij de plannen voor de 380 kV-hoogspannings

Langs de lijn

verbinding. Een complex en langdurig traject voor gedeputeerde Henk Staghouwer
(landbouw, natuur en landschap). Nu is de tijd om vooruit te kijken. “De komende tijd
gaan wij samen met de gemeenten en omwonenden zo goed mogelijk uitvoering geven
aan de landschapsmaatregelen”.

TenneT is druk bezig in het Noorden
Eemshaven-Vierverlaten 380 kV is van belang voor een goed elektriciteittransport in
Groningen en voor de rest van Nederland. In Noord-Nederland is TenneT bij meer
projecten betrokken.

Hoogspanningsverbinding van
idee tot inpassingsplan
In energieprovincie Groningen
samen het verschil maken

TenneT is druk bezig in het
Noorden

Planning

Dit is een uitgave van het ministerie van
Economische Zaken, ministerie van
Infrastructuur en Milieu en TenneT TSO

Ontwerp inpassingsplan voor 380 kV-verbinding
en uitbreiding hoogspanningstation
Deze nieuwsbrief staat in het teken van de plannen

is goed gekeken naar alternatieven, naar inpassing en

voor Eemshaven-Vierverlaten 380 kV. Op 23 juni j.l.

compenserende maatregelen”.

publiceerde het ministerie van Economische Zaken
het ontwerp-inpassingsplan. Het inpassingsplan

“Nu kan iedereen zien hoe TenneT de verbinding aan

maakt de aanleg van de hoogspanningsverbinding

wil leggen en aan welke voorwaarden voldaan moet

mogelijk. De noodzakelijke uitbreiding van het

worden. Wie opmerkingen heeft bij de plannen of het er

hoogspanningsstation Vierverlaten bij Groningen

niet mee eens is, kan zijn of haar zienswijze indienen”.

maakt ook deel uit van het plan.
“Het ministerie organiseert op 4 en 5 juli aanstaande
Tegelijk gaan ter inzage de milieueffectrapportage en

informatieavonden. Daar kunt u terecht met uw vragen

de ontwerp besluiten voor de (vele) vergunningen die

over de hoogspanningsverbinding, de plannen en de

het ministerie, maar vooral andere overheden, af dienen

besluitvorming”.

te geven om de verbinding te kunnen aanleggen.
“Alle zienswijzen gaan we goed bekijken. Als daar

Noord-West 380 kV Eemshaven-Vierverlaten. Klaas is

Duidelijkheid over de plannen

aanleiding voor is, zullen we de plannen er op aanpas-

verantwoordelijk voor de voorbereidingen en staat

Willem Roeterdink is bij het ministerie van Economische

sen. In de reactienota bij het vastgestelde inpassingsplan

klaar om daadwerkelijk de verbinding te gaan bouwen.

Zaken voor Eemshaven-Vierverlaten 380 kV verant-

geven we een reactie op de ingediende zienswijzen”.

Want de noodzaak van de nieuwe verbinding wordt
iedere week groter.

woordelijk voor het proces van totstandkoming van het
inpassingsplan en de besluitvorming en licht toe:

“Dat plan verwachten we eind december te hebben.
Dat zal worden vastgesteld door de minister van

“TenneT wil de bestaande (220 kV) hoogspannings

“In het gepubliceerde ontwerp zijn de plannen uitge-

Economische Zaken, samen met de ambtsgenoot van

verbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten bij

werkt voor de nieuwe 380 kV-verbinding die de huidige

Infrastructuur en Milieu”.

Groningen vervangen door een 380 kV-verbinding.
Dat is hard nodig om te zorgen voor een goed stroom-

220 kV verbinding vervangt. De plannen zijn mede tot
stand gekomen na gesprekken in de regio, met om

TenneT zet veiligheid op één

transport vanuit Eemshaven in de toekomst. Maar ook

wonenden, provincie, gemeenten en anderen. Daarbij

Bij TenneT is Klaas Bakker projectmanager voor

nu al is de situatie nijpend. Om die reden heeft TenneT

Ontwerp inpassingsplan voor 380 kV-verbinding
en uitbreiding hoogspanningstation
een tijdelijke 380 kV-verbinding in de Eemshaven

“In deze nieuwsbrief is onder meer te lezen hoe een

gelegd die ervoor zorgt dat de grootste nood geledigd

verbinding gebouwd wordt. Hinder en overlast bij de

kan worden bij de afvoer van de stroom naar de rest van

bouw zullen we waar mogelijk beperken, maar is

Informatieavonden op 4 en 5 juli

de regio en Nederland”.

onvermijdelijk. Mocht u met de aanleg van de hoog

De ministers van Economische Zaken en van

spanningsverbinding te maken krijgen, dan vergoedt

Infrastructuur en Milieu organiseren twee

“Het inpasssingsplan zoals dat deze periode in ontwerp

TenneT alle schade als gevolg van onze werkzaam

inloopavonden. Iedereen is van harte welkom om

ter inzage ligt, maakt de aanleg van de verbinding

heden”.

daar vragen te stellen en informatie te krijgen
over

mogelijk. Bij TenneT zijn we ervan doordrongen dat
juist in deze regio aanleg op een veilige wijze plaats

“Onze rentmeesters zijn al bezig om afspraken te maken

het project en de procedure. Deze inloopavon-

dient te vinden. TenneT heeft bij de aanleg twee

voor het sluiten van overeenkomsten. Dat geeft

den zijn op:

speerpunten. TenneT zet veiligheid voorop, en de

duidelijkheid. Met hen kunt u als grondeigenaar of

• Dinsdag 4 juli van 19:00-21:00 in Best Western

omgeving”.

gebruiker verdere afspraken maken en uw vragen

Hotel Aduard, Friesestraatweg 13 in Aduard;

stellen”.

• Woensdag 5 juli van 19:00-21:00 in
Trefcentrum Bedum, Prof. Mekelstraat 1-5 in
Bedum
Van 19 tot 21 uur is de zaal open.

Klaas Bakker

Gedurende de openingstijden kan een ieder
mondeling een zienswijze geven.
Er is een notulist aanwezig om uw zienswijze op
te schrijven.

Langs de lijn

Henk Staghouwer, gedeputeerde provincie Groningen
“Zoeken naar evenwicht”
Opkomen voor het Gronings belang bij de plannen voor de 380 kV-hoogspan

“We staan er tweeslachtig in. Daar ben ik eerlijk in” zegt

ningsverbinding. Een complex en langdurig traject voor gedeputeerde Henk

de ruimtelijke gevolgen van nieuwe energie-infrastruc-

de Groningse gedeputeerde over hoe hij aankijkt tegen

Staghouwer (landbouw, natuur en landschap). Nu is de tijd om vooruit te kijken.

tuur. Zoals het vervangen van de 220 kV verbinding

“De komende tijd gaan wij samen met de gemeenten en omwonenden zo goed

stroomtransport. “Aan de ene kant willen we ons

mogelijk uitvoering geven aan de landschapsmaatregelen”.

door de 380 kV-verbinding voor meer (duurzame)
inzetten voor het beschermen en bewaren van ons
waardevolle landschap. Aan de andere kant staan we
voor de energietransitie. Groningen is bij uitstek
energieprovincie. Vanwege de gaswinning, al is daar
sprake van een heel andere problematiek. Meer nog
omdat we een belangrijke rol kunnen en willen spelen
in de energie van de toekomst en al een geweldige basis
hebben”.

Lange voorbereiding
Het is een kwestie van het zoeken naar balans. “Niet
eenvoudig, maar het gaat er om dat we dat evenwicht
zoeken. Als provincie willen we daar ook de leiding in
nemen zodat aan de verschillende belangen recht wordt
gegeven”.
De plannen voor Eemshaven-Vierverlaten 380 kV
hadden een lange voorbereiding. Henk Staghouwer
“Die plannen zijn er al veel langer.

Langs de lijn

Henk Staghouwer, gedeputeerde provincie Groningen

De afgelopen jaren is de discussie verhevigd – zoals over

De overeenstemming van provincie met Economische

De contouren voor het landschapsplan voor Eemshaven-

het al dan niet deels ondergronds aanleggen - en in een

Zaken volgt nadat er afspraken zijn gemaakt over,

Vierverlaten 380 kV liggen er al. Die gaan – als bijlage

stroomversnelling gekomen. Daarin is ook tijdsdruk een

ecologische en landschapsmaatregelen. “Dat zijn stevige

bij het ontwerp inpassingsplan – mee ter visie. Voor de

rol gaan spelen”. De noodzaak van de 380 kV-verbin-

afspraken” stelt Staghouwer.“ Deze nieuwe hoogspan-

uitwerking wil de provincie naast de betrokken gemeen-

ding staat niet ter discussie. Toch hebbende provincie

ningsverbinding loopt door een open landschap en leidt

ten nadrukkelijk ook omwonenden en andere partijen

Groningen en de betrokken gemeenten Bedum, Delfzijl,

tot een aantasting daarvan. En daarmee tot overlast”.

betrekken die een waardevolle bijdrage kunnen leveren.

Eemsmond, Groningen, Loppersum, Winsum, Zuidhorn

De nieuwe verbinding vervangt de bestaande

“Zoals de Stichting Groninger Landschap enLandschaps

en Ten Boer zich niet zonder slag of stoot neergelegd

220 kV-verbinding. “De opstelling van de nieuwe mas-

beheer Groningen. Ook over de tijdsplanning en de

bij de plannen van Economische Zaken en TenneT.

ten is anders dan wat er nu staat” aldus Staghouwer.

verdere afspraken”.

Staghouwer: “Nee, want de ingreep in het landschap is

“Ik heb de masten elders in Nederland bekeken.

echt heel groot. En als overheden willen we opkomen

Je ziet direct dat deze een forse impact hebben op de

voor onze burgers. Dus hebben we oog voor overlast en

omgeving. Dat legitimeert het ruimhartige pakket

landschappelijke gevolgen “.

maatregelen”.

Ecologie en landschap

Voortouw

“Van begin af aan hebben we daarom ons willen over-

Bij de landschappelijke maatregelen krijgt de provin-

tuigen dat het voorgenomen tracé het goede was. We

cie het voortouw. “Dat hebben we aangeboden aan

hebben een second opinion laten doen naar alternatieve

de minister en daar heeft hij mee ingestemd” vertelt

mogelijkheden. Inclusief oplossingen langs bestaande

Staghouwer. “Hier zit de kennis en expertise. Verder is

infrastructuur”. Uiteindelijk heeft het er toe geleid dat

de provincie Groningen bezig met een visie op het

het tracé niet is aangepast. De provincie werkt nu mee

landschap en kunnen wij, samen met de gemeenten,

aan de plannen van Economische Zaken. “We zijn

ook bij deze hoogspanningsverbinding er de goede

tevreden met wat er nu ligt. Let wel: Liefst hadden we

uitvoering aan geven.

een deel van de verbinding ondergronds gezien.
Maar we realiseren ons dat daar haken en ogen aan
zitten. En ook een prijskaartje”.

Hoogspanningsverbinding van idee tot inpassingsplan
De realisatie van een hoogspanningsverbinding zoals Eemshaven-Vierverlaten 380 kV is een langdurig
en nauwgezet proces. Diverse alternatieven zijn bestudeerd en vergeleken. Er is een zorgvuldige
afweging gemaakt van milieueffecten, (net) techniek en kosten. Dit resulteert in een inpassingsplan
waar nu het ontwerp van is verschenen. Uiteindelijk stellen de ministers van Economische Zaken en
Infrastructuur en Milieu over het definitieve plan vast.
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December 2016

STAP 1
Wat hebben
we nodig?
Er wordt een knelpunt in het
elektriciteitstransport
voorzien. Wat is er nodig
om dat te voorkomen?

STAP 2
Zoekgebied
bepalen

In de startnotitie is het
zoekgebied beschreven, de
te onderzoeken altrenatieven
en hoe deze moeten worden
getoetst op effecten en
haalbaarheid.

STAP 3
Ontwikkelen
tracés

Er worden verschillende
tracés getekend en in een
tracédocument aan alle
betrokkenen kenbaar
gemaakt.

STAP 4
Tracékeuze

April 2017

Na weging van effecten
(Milieueffectrapportage),
kosten, bestuurlijk draagvlak en
(net) technische uitvoerbaarheid
stellen de ministers van
Economische zaken en
Infrastructuur en Milieu het
voorkeursalternatief vast.

Juni 2017

STAP 5
Bestuurlijke overeenstemming
Ministerie van Economische
Zaken, provincie en gemeenten
bereiken overeenstemming over
een maatregelen voor landschap
en cultuurhistorie.

STAP 6
Inpassingsplan

Het gekozen tracé wordt in
detail uitgewerkt. Het resultaat
is een (Rijks)inpassingsplan en
vergunningen. Op het ontwerp
hiervan kan iedereen een
zienswijze indienen die
wordt meegewogen in het
definitieve plan

In energieprovincie Groningen samen het verschil maken

Eemshaven-Vierverlaten 380 kV is noodzakelijk voor
het elektriciteitstransport nu en in de toekomst. Zoals
de doorvoer van duurzame stroom die in Eemshaven
geproduceerd, opgewekt of aan land gebracht wordt.
Reken maar dat de hoeveelheid duurzame stroom de
komende jaren toeneemt. Gronings gedeputeerde
Nienke Homan (energietransitie) over de ambities.
“Met z’n allen gaan we hier het verschil maken met
duurzame energie. Het Noorden geeft en heeft de
ruimte”.
De duurzame agenda van de provincie liegt er niet om.
Zoals afgesproken in het programma ‘Energietransitie’
moet in 2035 60% van het energiegebruik in Groningen
duurzaam zijn opgewekt. In 2050 100%. “Het lastigst is
om de omschakeling op gang te brengen” aldus gedeputeerde Homan.”… Maar we liggen op schema. Meer dan
dat. Voor 2020 is de doelstelling 21%. En daar zitten we
fors boven, ook als je biomassa niet meerekent”.

Nienke Homan

In energieprovincie Groningen samen het verschil maken

Naar verwachting haalt de provincie in 2020 al 33%

Ordening

Koploper

duurzaam opgewekt verbruik (inclusief biomassa,

In het landschap komen meer windmolens en zonne

De nieuwe ontwikkelingen gaan snel. Onlangs is het

anders is het 27%). Het resultaat van samenwerken en

parken. Hoe ga je daar mee om? Voor Nienke Homan

windpark Gemini al in gebruik genomen. Wat betreft de

denken in scenario’s. “Ambities vertalen we in duidelij-

is de ordening van de ruimte een van de grootste

provincie Groningen komt er nog eens 10 MW

ke doelstellingen, rollen en taken. Alleen samen maak je

uitdagingen. “De vraag is hoe we de toekomst zien.

windcapaciteit op zee ten Noorden van de Wadden.

het verschil” zegt Homan. “Het maken van scenario’s

Neem het elektriciteitstransport vanaf de plaats waar

Ook is de provincie koploper in Nederland met zonne-

helpt bij het maken van keuzes. Wij als provincie hebben

het wordt opgewekt naar gebruik. Daar moeten we met

parken. De provincie is, met gemeenten en andere

een leidende rol”.

ons allen goed over nadenken”. Want slimme oplos

partijen, nu bezig om de voorwaarden te scheppen om

singen zorgen voor efficiënt ruimte- en netgebruik.

op termijn de opwek van 1700 MW zonne-energie

Gezamenlijke aanpak

“Met onder meer TenneT en Enexis zitten we aan tafel.

mogelijk te maken. Homan: “Groningen zet de zon op

“We hebben veel geleerd van de windprojecten op land

Als je het slim doet, kan dat bijvoorbeeld de bouw van

de kaart. Letterlijk zijn we met lokale initiatiefnemers,

de afgelopen jaren. Wat en hoe je het wel moet doen en

een extra transformatorstation schelen”.

energie coöperaties en ontwikkelaars aan tafel gegaan

hoe niet. Zoals in de Eemshaven. Daar hebben we nu

hoe hier vorm aan te geven. Om een ongeordende chaos

goede afspraken gemaakt met natuur- en milieuo

Niet iedereen is blij is met alle nieuwe ontwikkelingen.

te voorkomen. Niet alleen de beschikbaarheid van

rganisaties over natuurontwikkeling in combinatie

Een windmolen of zonnepark roept – zeker bij

ruimte is belangrijk, ook de bedrijven met een behoefte

met energieopwekking”.

omwonenden – wisselende reacties op. Zie ook

aan veel energie en kennis.”

elektriciteitstransport, de 380 kV-hoogspannings
Om de ambities waar te maken is inzet op energie

verbinding Eemshaven-Vierverlaten. “Dat is zo” beaamt

besparing onvermijdelijk en zijn windturbines, zonne-

Homan. “Het is natuurlijk ieders goed recht om iets te

parken en innovatieve oplossingen noodzakelijk.

vinden van de nieuwe energie infrastructuur. Begrijpelijk

Het benadrukt het belang van kennis. Zie de Energy

ook. 100% tevreden gaan we er niet mee zijn. Het betekent

Academy. De gedeputeerde is er enthousiast over.

wel dat het een verantwoordelijkheid is van ons als

Omdat er zelfs perspectief is voor de aardgaswinning

provincie om zorgvuldig mee om te gaan en waar wij dat

“Of het nou 5 of 20 jaar duurt voordat we van het gas af

kunnen het besluitvormingsproces goed vorm te geven.

zijn, dat gaat gebeuren. ”

De balans vinden tussen economie en ecologie. Maar ook
in het belang van direct betrokkenen, zoals omwonenden.”

TenneT is druk bezig in het Noorden
Eemshaven-Vierverlaten 380 kV is één van de Noord-Nederlandse projecten
waarbij TenneT is betrokken. We maken een kleine rondgang door de provincie.

Tijdeljke verbinding voor stroomafvoer Eemshaven
TenneT heeft de afgelopen maanden gewerkt aan
een tijdelijke 380 kV-elektriciteitsverbinding in de
Eemshaven. Hiermee wordt de opgewekte en
binnenkomende elektriciteit getransporteerd naar het
hoogspanningstation Eemshaven en vandaar verder

Zo gaat het
converterstation
er uit zien

het landelijke net op.
De verbinding is deze zomer klaar voor gebruik. Tijdelijk
dat wel. Het transportaanbod is de afgelopen periode al
fors toegenomen en zal met de ingebruikname in 2019
van de Cobra-kabel (stroom uit en naar Denemarken)
verder toenemen. Een permanente oplossing is de lijn
niet, dat is Eemshaven-Vierverlaten 380 kV.

Stroom uitwisselen met Denen
De Nederlandse en Deense beheerders van het hoog-

Het converterstation in Eemshaven is nu in aanbouw.

spanningsnet, TenneT en Energinet.dk, leggen een

In 2019 wordt de kabel in gebruik genomen.

onderzeese gelijkstroom hoogspanningsverbinding aan
die het Nederlandse en Deense elektriciteitsnet recht-

De verbinding is belangrijk voor de import van duurza-

streeks met elkaar verbindt; de COBRAcable. De

me energie (wind) uit Denemarken. Voor Denemarken

verbinding met een capaciteit van circa 700 MW is

is het waarborgen van de leveringszekerheid van groot

ongeveer 325 kilometer lang en loopt van Eemshaven

belang. De kabel maakt structureel Nederlandse

(Nederland) naar Endrup (Denemarken). Twee

capaciteit beschikbaar voor het Deense elektriciteitsnet

converterstations op land, een in Nederland en een in

en omgekeerd. Verder wordt de kabelverbinding zo

Denemarken, zijn nodig om de kabel aan te sluiten op

ontworpen dat het in een later stadium mogelijk is om

de bestaande netten.

een windpark op zee aan te kunnen sluiten.

Tijdelijke lijn in aanbouw

TenneT is druk bezig in het Noorden
Centrale in Eemshaven als blackstart

Steeds meer wind

Vattenfall bouwt momenteel aan een ‘blackstart’

Het 600 MW windpark Gemini draait sinds dit jaar op

voorziening in de Eemshaven. De gascentrale zal vanaf

volle toeren. Het windpark ligt op 85 kilometer boven

2018 voorzien in de behoefte om als het Nederlands

de Groningse kust, een erg windrijk gebied met een

stroomnet uitvalt dit weer te kunnen opstarten. Ook in

gemiddelde windsnelheid van 36 km per uur. Gemini is

Utrecht en op de Maasvlakte zijn dergelijke voorzienin-

één van de grootste en meest productieve windparken

gen in aanbouw. De bouw is dit voorjaar gestart, januari

ter wereld. Het park is 68 vierkante kilometer groot en

2018 gaat de centrale in bedrijf.

er staan 150 windturbines met een capaciteit van 4.0MW

Vanaf 2019 worden in
Vierverlaten 6 nieuwe 380 kV
transformatoren geplaatst

en twee offshore hoogspanningssubstations. Die zijn

Hoogspanningstation Vierverlaten
wordt voorbereid

TenneT heeft nu met Vattenfall een overeenkomst voor

met een kabel van 110 km lengte aangesloten via een

TenneT gaat hoogspanningstation Vierverlaten

15 jaar afgesloten.

landstation op het 380 kV-hoogspanningstation

(bij Groningen) verbouwen en uitbreiden tot een

Eemshaven-Oudeschip.

380 kV-hoogspanningstation.
TenneT bouwt bij het bestaande hoogspanningsstation
een nieuw 380 kV-station. Hierop wordt de nieuwe
380 kV-verbinding vanaf Eemshaven aangesloten.
De nieuwe verbinding is nodig om alle stroom die in het
Eemshavengebied wordt ingebracht vanaf zee naar de
gebruikers elders in Nederland te transporteren.
Via het nieuwe 380 kV-station wordt de stroom verder
getransporteerd door het bestaande 220 kV-hoogspanningsnet. Zes nieuwe transformatoren zetten de stroom
om van het spanningsniveau van 380.000 Volt naar
220.000 Volt. Het hoogspanningsstation is na de
uitbreiding met het 380 kV-station één van de grotere
hoogspanningsstations in Nederland.

November 2016 is met de aanleg van de
COBRA-kabel begonnen

600 MW windpark Gemini

Planning

Eind 2016

Eind 2017/begin 2018

Tweede helft 2021

Minister stelt voorkeursalternatief vast

Terinzagelegging vastgesteld

Nieuwe verbinding gereed

inpassingsplan en plus besluiten

2016

2017

2018

Zomer 2017
Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en
milieueffectrapport plus ontwerpbesluiten

2019

Tweede helft 2018
• Behandeling Raad van State
• Start bouw

2020

2021

2022

Vanaf 2021
Afbreken (overbodig geworden)
220 kV- en 110 kV-lijnen

Zeker van energie
Informatie
Bureau Energieprojecten
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
Telefoon: (070) 379 89 79
www.bureau-energieprojecten.nl
www.eemshaven-vierverlaten380kv.nl

Colofon
Dit is een uitgave van het ministerie van
Economische Zaken, ministerie van
Infrastructuur en Milieu en TenneT TSO
zomer 2017
Aan de inhoud van dit document
kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer informatie
Voor meer informatie over Noord-West 380kV Eemshaven Oudeschip-Vierverlaten
en de uitbreiding van hoogspanningstation Vierverlaten, verwijzen wij u graag naar
onze website: www.eemshaven-vierverlaten380kv.nl.
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, dan kunt u zich via onze
website abonneren op de digitale nieuwsbrief.

