
 

 
Aan de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu, 
de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, Delfzijl, Eemsmond, 
Groningen, Loppersum, Winsum, Zuidhorn, 
de president-directeur van ProRail, 
het dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest, 
het college van gedeputeerde staten van de provincie Groningen, 
 
t.a.v. Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Noord-West 380 kV   
www.bureau-energieprojecten.nl 
 
 
 
 
 
Ons kenmerk: 17-018-EW     Groningen, 2 augustus 2017 
Betreft: zienswijze Noord-West 380 kV 
 
 
 
Geachte minister, bestuurders, 
 
 
Wij, de onderstaande organisaties en personen, tezamen: deelnemers, dienen in deze brief 
onze gezamenlijke zienswijzen in op het thans ter visie liggende ontwerp 
Rijksinpassingsplan aanleg 380 kV-hoogspanningsverbinding Noord-West Nederland, de 
overige ontwerpbesluiten van deze fase, het MER en de andere onderliggende stukken die 
betrekking hebben op dit plan/project. In aanvulling op deze gezamenlijke zienswijze dienen 
verschillende deelnemers tevens, afzonderlijk, een eigen zienswijze in.  
 
Het grootste deel van deze brief is gericht tot de ministers van Economische Zaken en van 
Infrastructuur en Milieu, die van plan zijn tot dit plan te besluiten. In paragraaf 14 richten wij 
een oproep tot de overige bestuurders. 
 
Op het Rijksinpassingsplan aanleg 380 kV-hoogspanningsverbinding Noord-West Nederland 
is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Uw voornemen is, blijkens de thans ter inzage 
gelegde stukken, niet alleen de ruimtelijke inpassing van de nieuwe 
hoogspanningsverbinding planologisch te regelen, maar tevens de voor de uitvoering van dit 
project benodigde besluiten te nemen. Het gaat hier dus niet alleen om een plan, maar 
tevens om een project. 
   
Op grond van de Rijkscoördinatieregeling coördineert het Rijk de voor de uitvoering van dit 
project benodigde vergunningen, maar blijven de verschillende bevoegde bestuursorganen 
verantwoordelijk voor het nemen van een besluit en de inhoud daarvan. Deze zienswijze is 
daarom tevens gericht tot: 
- de gemeenten Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Loppersum, Winsum, Zuidhorn, 

verantwoordelijk voor de ontwerp-omgevingsvergunningen voor de bouw van masten, het 
kappen van bomen, tijdelijke werkterreinen, tijdelijke werkwegen en uitritten; 

- ProRail, verantwoordelijk voor het ontwerpbesluit Vergunning Spoorwegontheffing; 
- Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor de ontwerpbesluiten Watervergunning kruisen 

Starkenborgh en vergunning tijdelijke uitrit N33 op grond van de Wet beheer 
rijkswaterstaatswerken,  
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- Waterschap Noorderzijlvest, verantwoordelijk voor de ontwerpbesluiten inzake 
Watervergunningen voor verschillende verbindingen en voor station Vierverlaten; 

- Omgevingsdienst Groningen / Gemeente Groningen, verantwoordelijk voor de ontwerp-
Omgevingsvergunning station Vierverlaten (milieurevisie, bouw, uitrit, kap); 

- Provincie Groningen, verantwoordelijk voor de ontwerp- Vergunning Kanalenreglement 
Groningen en een ontwerp-Ontheffing Wegenreglement (plaatsen jukken en werkterreinen 
nabij provinciale weg). 

 
 
Onze zienswijze is gericht tegen het gehele plan en al zijn (al dan niet hier genoemde) 
onderdelen. Wij verzoeken u, onder verwijzing naar artikel 2:3 Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) deze zienswijze inclusief alle bijlagen onverwijld door te zenden aan de betreffende 
bestuursorganen. 
 
 
Eerdere brieven  
Bij brieven: 
- d.d. 23 september 2009, van buurtvereniging Westerdijkshorn; 
- d.d. 2 oktober 2009, kenmerk 166-09/AdV, verzonden door de Friese Milieufederatie; 
- d.d. 22 juni 2016, kenmerk 16-016-EW, verzonden door de Natuur en Milieufederatie 

Groningen;  
- d.d. 6 februari 2017: open brief van provincie, betrokken gemeenten en 16 organisaties; 
hebben wij eerdere reacties gegeven op de plannen voor een 380 kV 
hoogspanningsverbinding Eemshaven - Vierverlaten. Deze zijn als bijlage hierbij gevoegd. 
Wij verzoeken u de inhoud daarvan als hier herhaald en ingelast te beschouwen. 
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1. Inleiding 
 
U wilt een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding realiseren tussen de Eemshaven en 
Groningen/Vierverlaten. Wij begrijpen nut en noodzaak, maar vinden dat de nieuwe 
hoogspanningsverbinding zo goed mogelijk in het gebied zou moeten worden ingepast. Het 
door u ter visie gelegde voorkeursalternatief voldoet daar niet aan. 
 
Het in 2008, zonder overleg met de betrokkenen, door u aangewezen tracé is inmiddels 
volkomen achterhaald. Het tracé is bovendien zeer schadelijk voor het oude weidse 
Groningse cultuurlandschap, voor de leefbaarheid van een aantal kleine historische dorpen 
en voor de belangrijkste weidevogelgebieden van de provincie. Het VKA is ingehaald door 
de tijd: het aanvankelijke uitgangspunt destijds was om te bundelen met de bestaande 220 
kV, maar in 2013 is besloten dat deze na realisatie van de 380 kV zal worden gesloopt.  
 
De bestaande verbinding uit 1970 is onnodig lang, loopt onlogisch en op schadelijke wijze, 
met verschillende knikken, door het landschap en wij kunnen ons niet voorstellen dat een 
dergelijk tracé met de huidige procedures tot stand zou zijn gekomen. Toch hanteert het 
ministerie van EZ deze verbinding opnieuw als uitgangspunt: nu voor een nog zwaardere en 
langere variant op dit tracé. Met nog meer knikken en nog minder rechtstand. Hier is dan ook 
geen draagvlak voor. 
 
In een brief van 16 juni 2016 ‘Beantwoording vragen over de hoogspanningsverbinding van 
380 kV in Groningen van Eemshaven naar Vierverlaten‘ (kenmerk DGETM-EO / 16079549) 
hebt u onder meer verklaard: ‘Zowel de bestuurders als werkgroepen van omwonenden 
beschouw ik als belangrijke partners in het gebied. Met beide partijen wordt vanuit mijn 
ministerie en TenneT overleg gevoerd, ook over eventuele ondergrondse aanleg.’ Wij 
hebben daar tot nu toe niets van gemerkt. Tot op heden is er geen overleg over het tracé 
gevoerd, worden wij slechts (sinds midden 2009) op de hoogte gebracht van de ministeriële 
standpunten. 
 
En het kan beter: door betrokken maatschappelijke organisaties, maar ook door de provincie 
en de betrokken gemeenten, zijn verschillende goede alternatieven aangedragen. Wij 
roepen u op alsnog een andere weg in te slaan. Groningen verdient beter!  
 
Waarom? 
- Er is geen breed draagvlak voor het tracé. Het ministerie heeft, zonder overleg met de 

bevolking en de betrokken maatschappelijke organisaties, in 2008 een tracé (corridor / 
zoekgebied) gekozen. Het ministerie wilde van meet af aan niet praten over andere tracés. 
Ook een uit het gebied  aangedragen kortere en logischere Eemshavenweg-variant (5 km 
minder op de 40 km) werd niet serieus door het ministerie onderzocht. 

- Het oude tracé ging uit van zo veel mogelijk bundeling met de bestaande 220 kV 
hoogspanningsverbinding. Een zeer slecht in het landschap passende 
hoogspanningsverbinding uit 1970 (indertijd zonder overleg met de bevolking tot stand 
gekomen). Inmiddels is besloten dat de 220 kV zal worden gesloopt: bundeling heeft dus 
geen meerwaarde en is geen voorwaarde meer. Bundeling met blijvende bovenregionale 
infrastructuur (weg, spoorlijn, kanaal) ligt dan meer voor de hand. 

- Ondergrondse aanleg was in 2008 technisch niet mogelijk. Sinds december 2015 is 
bekend dat gedeeltelijke ondergrondse aanleg (volgens TenneT tot 10 km) nu technisch 
wel mogelijk is. Dit opent mogelijkheden voor een ander, beter tracé. 

- Dat neemt niet weg dat er ook bovengronds betere tracés mogelijk zijn: met minder 
knikken, meer rechtstanden, die belangrijke cultuurhistorische waarden en gebieden met 
belangrijke natuurwaarden ontzien. 
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- Tot slot: de 380 kV komt in het aardbevingsgebied. Veel schade van de beving in 2012 en 
de vele bevingen erna is nog altijd niet afgehandeld. Het vertrouwen in de overheid is laag 
en het gevoel van onmacht hoog. Het gaat hier om het armste deel van Nederland (naar 
gezinsinkomen, volgens CBS). Het gebied gaat zienderogen verder achteruit. Nu wordt 
opnieuw ten behoeve van een nationaal belang veel kapot gemaakt en aangetast in 
Groningen. Terwijl tegelijkertijd door het ministerie van EZ en energie-exploitanten enorm 
aan Groningen wordt verdiend. Er is dringend behoefte aan een positieve impuls. Maar het 
door u gekozen tracé is nu juist een negatieve impuls, draagt bij aan de verdere 
ontwaarding van het gebied, dit terwijl er aantoonbaar betere mogelijkheden voor deze 
hoogspanningsverbinding zijn. 

 
Wij, de deelnemers, professionele maatschappelijke organisaties en burgergroepen en 
betrokken burgers, zijn van oordeel dat het nu mogelijk is, met of zonder ondergrondse 
aanleg, een beter tracé voor deze hoogspanningsverbinding te ontwikkelen. Een tracé dat 
minder schadelijk is voor het open landschap, de cultuurhistorische waarden van het gebied 
(waaronder Middag-Humsterland) en de weidevogels. Maar vooral een tracé dat op een 
breed draagvlak kan rekenen onder bevolking en betrokkenen. Wij weten ons daarbij 
gesteund door de provincie en de betrokken gemeenten. 
 
In deze zienswijze roepen wij u opnieuw op: help verdere achteruitgang te voorkomen, geef 
Groningen een toekomst. Stel dit Rijksinpassingsplan niet vast, maar werk samen met lokale 
bestuurders, bevolking en betrokkenen aan een nieuw, minder schadelijk tracé voor de 380 
kV Eemshaven - Vierverlaten. Omdat het kan! 
  
 

 
2. Procedure, draagvlak 
 
In 2008 hebben TenneT en het ministerie van EZ besloten tot een nieuwe 380 kV 
hoogspanningsverbinding Eemshaven – Vierverlaten (toen nog: Eemshaven – Diemen). Dit 
werd vastgelegd in SEV III. 
 
In hun zienswijze op SEV III schreven de Provinciale Milieufederaties onder meer: 
‘Het SEV III bestaat uit enkele honderden pagina’s. Alleen het rapport ‘Ontwerp 
planologische kernbeslissing’ van 50 pagina’s kan bij de centrale overheid besteld worden, 
de rest kan men via internet downloaden. Daarmee maakt de regering het de insprekers 
niet gemakkelijk. Personen die niet de beschikking hebben over internet (zonder computer) 
en die wel geïnteresseerd zijn, vallen op deze manier buiten de boot. (...) De regering 
organiseert echter slechts drie informatiebijeenkomsten. Zo is vanuit de Eemshaven en 
Delfzijl gezien de bijeenkomst in Zwolle het meest dichtbij. Dat geeft de sterke indruk dat de 
regering geen echte inspraak wil en niet op zoek is naar een breed draagvlak onder de 
bevolking. En dat terwijl het SEV III volgens de regering gaat om een kwestie die ‘van vitaal 
belang is voor de Nederlandse samenleving’ (PKB deel 1, pagina 3). De handelswijze van 
de regering draagt ertoe bij dat delen van de bevolking zich afwenden van de politiek en het 
gevoel krijgen dat ‘ze daar in Den Haag maar wat doen’. Dat betreuren we zeer. Daarom 
vinden we dat er over het SEV III alsnog een echte, brede inspraak moet komen. 
(...) 
In het eerste SEV van 10 juli 1975 van de toenmalige minister van Economische Zaken, 
Ruud Lubbers, beschouwde de overheid elektriciteitsvoorziening nog als onderdeel van een 
maatschappelijk verantwoord algemeen energiepatroon, waarbij voldaan moest worden 
aan ecologische voorwaarden en een bijdrage geleverd moest worden aan de ontplooiing 
van individuen en bevolkingsgroepen. Wij vragen ons af, welke bezwaren de huidige 
regering heeft tegen deze destijds gevormde doelstellingen. 
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(....) 
Het SEV III geeft ook aan hoe de stroom getransporteerd moet worden. Bij de helft van de 
hoogspanningsleidingen zijn er voor vogels aanvaringsrisico’s. Helaas trekt de regering 
daar geen conclusies uit.’ (brief van 24 juni 2008 aan Inspraakpunt Derde Structuurschema 
Elektriciteitsvoorziening) 
 
Deze zienswijze heeft geen merkbare invloed gehad op SEV III. En heeft ook geen 
merkbare invloed gehad op de manier waarop uw ministerie met de bevolking omgaat. Toen 
TenneT en het ministerie van EZ midden 2009 contact opnamen met verschillende 
deelnemers, bleek dat er voor de de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven – 
Vierverlaten al een zoekcorridor was vastgesteld: een smalle strook die langs een zeer 
ongelukkig tracé door het open Groninger landschap kronkelt. Eénzijdig vastgesteld door het 
ministerie / TenneT, zonder overleg met lokale bevolking en organisaties, voor zover bekend 
zelfs zonder overleg met lokale overheden. De ontwerp-startnotitie MER was al gereed. 
 
In een notitie van 12 augustus 2009 stelt TenneT; 
‘Tracé 
- Eemshaven – Groningen:  
De nieuwe 380 kV verbinding volgt het tracé van de bestaande 220 kV-verbinding: van de 
Eemscentrale naar Loppersum, evenwijdig aan de spoorlijn naar Bedum en rechtdoor over 
het Reitdiep (EHS), dan naar het zuiden, ten oosten van Aduard (nationaal landschap 
Middag Humsterland) naar Hoogkerk/Vierverlaten. Het bestaande 220 kV-net blijft bestaan 
en is vol bezet. Toevoegen van extra kabels op de bestaande palen is niet mogelijk, volgens 
TenneT. Het plan is om een nieuwe verbinding evenwijdig aan de bestaande verbinding aan 
te leggen.’ 
 
Verschillende deelnemers hebben van het begin af aan duidelijk gemaakt dat de gekozen 
zoekcorridor (deze is zo smal dat wij, en ook TenneT, spreken van: het gekozen tracé), om 
verschillende redenen, een zeer slecht tracé zou opleveren. Waar wij grote bezwaren tegen 
hadden. En dat er betere, minder schadelijke alternatieven mogelijk waren om de nieuwe 
hoogspanningsverbinding te realiseren. Dit bleek, vanaf het begin, onbespreekbaar. Wij 
moesten de, eenzijdig door het ministerie  gekozen, ‘zoekcorridor’ als feit aanvaarden. 
Eventueel, zo kregen wij te horen, konden wij te zijner tijd gebruik maken van de wettelijke 
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen en in beroep te gaan tegen het 
Rijksinpassingsplan. 
 
Verschillende deelnemers hebben in reactie op de Startnotitie MER hun bezorgdheid 
uitgesproken over de verdere aantasting van het landschap en over vogelslachtoffers. 
Nadrukkelijk werd gevraagd in het MER de varianten 6 (route Eemshaven- 
Emmen-Zwolle) en 7 (route Groningen-Assen-Hoogeveen-Zwolle) mee te nemen en te 
onderzoeken of gedeeltelijke ondergrondse aanleg mogelijk is (brief 2 oktober 2009, 
kenmerk 166-09/AdV, verzonden door Friese Milieufederatie).  
 
Op 12 november 2009, rapportnummer 2317-38, adviseerde de Commissie voor de MER 
om helder en voor burgers begrijpelijk te onderbouwen waarom (gedeeltelijk) ondergrondse 
aanleg in Groningen niet aan de orde is. 
 
In een brief van 4 maart 2010, nummer 2010-15.267/9/A.24, RP, aan de minister van 
Economische Zaken pleit ook de provincie voor het onderzoeken van andere alternatieven: 
‘Vanuit het gebied rond Bedum wordt, onder meer door bewoners, gepleit voor een 
alternatief voor het huidige tracé Westerwijtwerd - Vierverlaten. In concreto wordt gepleit 
voor een alternatief langs de Eemshavenweg dat via Noorderhogebrug het tracé van de 
huidige 110 kV leiding naar Vierverlaten volgt. (...) Wij geven u in overweging om dit 
alternatief wel te laten onderzoeken, mede ook omdat dit past in de systematiek die de 
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commissie Elverding heeft bepleit, namelijk een brede verkenningsfase, waarin bewoners, 
decentrale overheden en milieuorganisaties worden betrokken, waarna een goed overwogen 
en beredeneerd voorkeursalternatief wordt gekozen dat sneller en met minder weerstand 
kan worden gerealiseerd.’ 
U nam het advies van de commissie Elverding en het verzoek van de provincie niet ter harte. 
 
In juni 2010 publiceert u de Richtlijnen voor het milieueffectrapport Noord-West 380 kV 
verbinding. Er is, ondanks de vele zienswijzen, besloten het zoekgebied niet aan te passen, 
het MER blijft beperkt tot de eerder vastgestelde zoekcorridor. 
 
Begin 2013 wordt duidelijk dat de bestaande 220 kV na realisatie van de nieuwe 380 kV 
Eemshaven – Vierverlaten zal worden gesloopt. Hiermee vervalt nut en noodzaak van 
bundeling van de nieuwe 380 kV met de bestaande 220 kV.  
 
Op 21 februari 2014 (brief NW380 14 0 151) deelt TenneT ons mede dat het deel 
Vierverlaten -  Ens niet langer noodzakelijk is. Vanaf dat moment is alleen het gedeelte 
Eemshaven – Vierverlaten nog in beeld. 
 
In een brief van 2 december 2015, kenmerk DGETM-EO / 15169450, deelt de minister van 
Economische Zaken aan de Tweede Kamer mede dat ondergrondse aanleg van een 
gedeelte van het project Noordwest 380 kV (Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten) mogelijk 
is, maar niet noodzakelijk. ‘Het voorgenomen tracé kent aanzienlijk minder knelpunten dan 
het bestaande. Zo staan er drie woningen binnen de magneetveldzone ten opzichte van 63 
woningen in de bestaande situatie.’ aldus de minister. Over ernstige aantasting van het 
belangrijkste weidevogelgebied in Groningen, ernstige aantasting van de openheid van het 
Groninger land, ernstige schade aan cultuurhistorische waarden en wezenlijke aantasting 
van Nationaal Landschap Middag-Humsterland rept de minister niet. 
 
Wij constateren dat hiermee belangrijke uitgangspunten van de Startnotitie MER zijn 
achterhaald: 
- De startnotitie ging uit van een 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven – Diemen, 

maar aan de orde is nu een verbinding Eemshaven - Vierverlaten. 
- De tracékeuze voor het traject Eemshaven - Vierverlaten ging uit van zo veel mogelijk 

bundelen van de nieuwe 380 kV met de bestaande 220 kV om een nieuwe doorsnijding 
van het landschap te voorkomen. Maar nu is het uitgangspunt dat de 220 kV zal worden 
gesloopt. 

- Bij de tracékeuze was verder het uitgangspunt dat ondergrondse aanleg technisch 
onmogelijk was, de leveringszekerheid in gevaar zou brengen. Ook dat is achterhaald.  

 
Nu blijkt bundelen met de bestaande 220 kV geen meerwaarde te hebben: die verdwijnt toch 
uit het landschap. En het blijkt technisch geen probleem om 10 km van de 40 km 380 kV 
ondergronds te realiseren. Volgens ons geeft dit kansen voor een nieuw, beter tracé, beter 
inpasbaar in het Groninger landschap, minder schadelijk voor cultuurhistorische waarden 
(zoals Wierde de Weer, Klein Wetsinge, Middag-Humsterland) en voor het belangrijkste 
Groninger weidevogelgebied. 
 
De provincie Groningen en de betreffende gemeenten werden begin 2016 in de gelegenheid 
gesteld te reageren op een voorontwerp inpassingsplan. Dit voorontwerp komt niet ter visie. 
De minister vindt het blijkbaar niet nodig om ook andere betrokkenen hiervoor de 
gelegenheid te bieden. 
 
In reactie op het voorontwerp stelt de provincie Groningen (10 februari 2016, 2016-
05695/6/A.10, RS): 
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‘In uw recente brief aan de Tweede Kamer deelt u mee dat er, met laatste stand van de 
techniek, op het gebied van ondergrondse aanleg nu meer mogelijkheden zijn dan voorheen, 
maar dat daaraan risico's van leveringszekerheid zijn verbonden en ook de aanleg 
landschappelijke grote impact kan hebben. Wij vinden dat er een zorgvuldige en 
transparante afweging in het plan dient te worden opgenomen waar ondergronds aanleg 
netto toegevoegde waarde kan bieden en hoe deze informatie is betrokken bij de 
tracékeuze, met name in het kwetsbare gebied van Middag-Humsterland bij het Reitdiep.’     
 
Op 22 juni 2016, kenmerk 16-016-EW, roepen 14 maatschappelijke organisaties en 
bewonersgroepen de minister van Economische Zaken op om, in een gebiedsproces, een 
beter tracé te ontwikkelen voor de 380 KV hoogspanningsverbinding door Noord-Groningen. 
 
In zijn antwoord van 10 oktober 2016, kenmerk DGETM-EO/ 16138850 deelt de minister ons 
mede:  
‘Impact op de leefomgeving 
Energie-infrastructuren hebben door hun grootschaligheid in veel gevallen impact op de 
leefomgeving in de gebieden waar deze worden gerealiseerd. Dit roept in veel gevallen 
vragen, zorgen en soms weerstand op bij bewoners. Ik vind het van groot belang om hier 
zorgvuldig mee om te gaan. 
Op 1 februari dit jaar heb ik mijn visie op omgevingsmanagement naar de Kamer gestuurd 
(Kamerstuk 21 239, nr. 211). Met de in deze visie benoemde uitgangspunten wil ik dat, nog 
meer dan in het verleden, overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties 
samen invulling geven aan energieprojecten.’  
 
Om ons vervolgens te wijzen naar de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen als het 
ontwerp-Rijksinpassingsplan ter visie komt. 
 
In onze gezamenlijke brief aan de minister van 7 november 2016, kenmerk 16-041-EW, 
merken wij op:  
‘Met toenemende verbazing en ongerustheid kijken wij (helaas) vanaf de zijlijn toe hoe uw 
ministerie in dit dossier omgaat met de constructieve, professionele en intensieve inzet en 
inbreng van een breed scala aan partijen binnen de provincie Groningen. Niet alleen uw 
ministerie, maar ook u gaat in uw reactie volledig voorbij aan ons verzoek tot een 
gezamenlijk gebiedsproces, geeft een discutabele afspiegeling van processen en een 
onjuiste weergave van feiten. (...)  
Ook u verwijst naar een dergelijke werkwijzen in uw Visie op Omgevingsmanagement 
(Kamerstuk 31239 , nr. 211, 1 februari 2016) waaraan u refereert in uw reactiebrief. 
Hierin stelt u onder andere dat: 
‘De kern van omgevingsmanagement is dat bevoegd gezag en initiatiefnemer samen met 
burgers, bedrijven, lokale overheden en maatschappelijke organisaties zoeken naar 
gemeenschappelijke belangen en mede vanuit die gemeenschappelijke belangen beleid en 
projecten vormgeven. Daarbij moet oprechte aandacht zijn voor het borgen van de belangen 
en zorgen van betrokkenen in besluitvorming. Het streven daarbij is winst voor alle partijen. 
Dit begint al voordat er sprake is van een project.’ 
(...) 
Ondanks meerdere informele en formele toezeggingen aan zowel de maatschappelijke 
organisaties en burgerwerkgroepen als de Tweede Kamer om de maatschappelijke 
organisaties en de burgerwerkgroepen te zien als partners, is door uw ministerie sinds 2008 
geen enkele maatschappelijke inbreng, procesmatig en inhoudelijk, (zichtbaar) 
meegenomen in uw procedure. Wij zijn van oordeel dat er hier geen sprake is van een 
zorgvuldig proces. (...)  
Wij zijn voorts van oordeel dat de huidige, strikt formeel juridische, werkwijze van uw 
ministerie hier in het Groningse, waarbij uw ministerie slechts informatie verstrekt en slechts 
de juridische mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen aanreikt, niet bijdraagt aan 
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draagvlak voor het project. Als het ministerie nu al niets doet met een eensluidend signaal uit 
het gebied, waaraan dragen volgens u formele zienswijzen nog bij? 
(...) 
Wij dringen er bij u op aan alsnog met het gebied in dialoog te gaan. Wij zouden het 
uitermate betreurenswaardig vinden als u en uw ministerie voorbij gaan aan de realistische 
mogelijkheid om gezamenlijk een minder schadelijk tracéverloop van de 380 kV-verbinding 
door de provincie Groningen te ontwikkelen.’ 
 
Op 13 december 2016 werden in de Tweede Kamer met brede steun drie moties 
aangenomen: 
Nr. 226:  
‘... overwegende dat de sloop van de bestaande 220 kV-verbinding, waarlangs de nieuwe 
380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten wordt aangelegd, de 
mogelijkheid geeft voor een heroverweging van andere tracévarianten;  
verzoekt de regering, in samenspraak met de bevolking, maatschappelijke organisaties en 
overheden te onderzoeken of er een beter alternatief kan worden ontwikkeld voor het 
huidige voorkeurstracé, ...’ 
Nr. 238: 
‘... overwegende dat er in Groningen een nieuwe hoogspanningslijn wordt aangelegd, en het 
van belang is dat omwonenden daarbij inspraak hebben; verzoekt de regering om Groningse 
burgerwerkgroepen en maatschappelijke organisaties te betrekken bij het vaststellen van het 
traject van de hoogspanningslijn en het afwegen van alternatieven, en zichtbaar te maken op 
welke manier hun inbreng wordt meegenomen in het proces,...’ 
Nr. 234: 
‘... constaterende dat het Ministerie van Economische Zaken de rijksinpassingsprocedure 
380kV Noord-West tot dusver strikt juridisch heeft ingevuld; constaterende dat de inbreng 
van betrokken burgerwerkgroepen en maatschappelijke organisaties op geen enkele wijze 
zichtbaar is in het proces; verzoekt de regering, de Groningse burgerwerkgroepen en 
maatschappelijke organisaties te betrekken in het vaststellen van een 380 kV-tracé waarin 
Groninger waarden en belangen betrokken worden,...’ 
 
In reactie op deze moties deelt de minister op 21 december 2016, kenmerk DGETM-EO / 
16188366, aan de Tweede Kamer mede:  
‘Proces met de regio  
Hoogspanningsverbindingen hebben impact op hoe omwonenden hun omgeving ervaren. 
Dit vraagt erom dat deze zorgvuldig worden ingepast. De inpassing van deze verbinding is 
niet mogelijk zonder goede betrokkenheid van partners in de regio. Met de moties Mulder 
(Kamerstuk 31 239, nr. 226), Van Tongeren en Jan Vos (Kamerstuk 31 239, nr. 234) en Van 
Veldhoven (Kamerstuk 31 239, nr. 238) heeft uw Kamer dan ook terecht aandacht gevraagd 
voor goede afstemming met de regio. (...) 
Vanaf de startnotitie voor dit project in 2009 is regelmatig overleg gevoerd met gemeenten, 
provincie, omwonenden en bedrijven in de regio. Dit heeft onder andere geleid tot 
tracéoptimalisatie en wijziging van een flink deel van de mastposities. (...) 
De belangrijkste overweging om te komen tot dit voorkeurstracé is de afname van het aantal 
kilometers hoogspanningsverbinding en de afname van het aantal gevoelige bestemmingen 
(woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen). In de huidige situatie is sprake van 
50 kilometer hoogspanningsverbinding en 66 gevoelige bestemmingen. In het 
voorkeurstracé daalt dit naar circa 40 kilometer hoogspanningsverbinding en 3 gevoelige 
bestemmingen. (...) 
Daarnaast vond informeel overleg plaats van medewerkers van mijn ministerie met 
werkgroepen van bewoners uit Westerdijkshorn en Sauwerd/Wetsinge en de Natuur en 
Milieufederatie Groningen. (...) 
TenneT heeft aangegeven dat van deze 20 kilometer in Groningen technisch gezien 
maximaal 10 km ondergronds kan worden aangelegd. (...) 
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Verkabeling kan aan de orde zijn bij knelpunten waarbij ondergrondse aanleg leidt tot 
substantiële en financieel verantwoorde oplossingen en waarbij evidente maatschappelijke 
meerwaarde is te behalen. Dit vergt op grond van het derde Structuurschema 
Elektriciteitsvoorziening (SEV III) een gedegen afweging per project.(...) 
Zoals hierboven aangegeven leidt het eerdere VKA al tot een afname van het aantal 
gevoelige bestemmingen van 66 in de huidige naar 3 in de nieuwe situatie. De alternatieven 
met gedeeltelijke ondergrondse aanleg leveren op dit punt weinig voordeel op. (...) 
Ten slotte zijn de kosten van de verschillende alternatieven in kaart gebracht. De kosten van 
een geheel bovengrondse verbinding worden geraamd tussen de 200 en 300 miljoen euro. 
De meerkosten van de ondergrondse alternatieven ten opzichte van het VKA variëren van 
105 tot 135 miljoen euro. (...) 
Deze totale kosten van gedeeltelijke ondergrondse aanleg moet worden afgewogen tegen 
de vraag of de maatschappelijke meerwaarde die te behalen is met het oplossen van 
knelpunten door middel van ondergrondse aanleg evident is. Ik weeg daarnaast ook mee of 
deze knelpunten op andere (goedkopere) wijze gemitigeerd of opgelost kunnen worden. (...) 
Na beschouwing van alle realistische alternatieven concludeer ik dat de meerwaarde van 
gedeeltelijke ondergrondse aanleg van de 380 kV verbinding in Groningen op het onderdeel 
gevoelige bestemmingen gering is. Op ecologie en landschap is de meerwaarde 
substantiëler. Omdat de effecten van een bovengrondse verbinding op ecologie ook op 
andere wijze gemitigeerd kunnen worden, vind ik de forse meerkosten van ondergrondse 
aanleg niet opwegen tegen de maatschappelijke meerwaarde die dit oplevert. Deze 
conclusie is voor mij aanleiding om het in het voorontwerp-inpassingsplan opgenomen 
voorkeursalternatief (VKA) te herbevestigen. (...) 
De volgende stap in de procedure is het ter inzage leggen van het ontwerp-
Rijksinpassingsplan met de bijbehorende milieueffectrapportage voor de zomer van 2017. 
Op dat moment kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen.’ 
 
Kort samengevat: de minister vindt dat er al voldoende overleg is gevoerd met de regio, de 
bevolking en de maatschappelijke organisaties kunnen nog zienswijzen indienen, daarmee 
is het proces volgens hem zorgvuldig verlopen. Compenserende maatregelen zijn 
goedkoper dan verkabelen, dus 10 km ondergronds aanleggen is niet nodig. In zijn 
belangenafweging heeft hij het niet over het reële risico dat weidevogelcompensatie niet of 
slechts beperkt slaagt. Ook heeft hij het niet over de aantasting van Nationaal Landschap 
Middag-Humsterland, één van de oudste cultuurlandschappen in Europa. Ook heeft hij het 
niet over de aantasting van andere cultuurhistorische locaties in het gebied en over de 
aantasting van het grootschalige open landschap. 
 
In een memo van 19 januari 2017 aan de Tweede Kamercommissie EZ dringen de provincie 
Groningen en de gemeenten Eemsmond, Delfzijl, Loppersum, Ten Boer, Bedum, Winsum, 
Zuidhorn en Groningen er op aan dat de minister alsnog besluit om 10 km van het 
voorkeuralternatief te verkabelen. 
‘Onderzoek van experts wijst uit dat er betere varianten zijn dan het voorkeursalternatief van 
minister (dezelfde vermindering van gevoelige bestemmingen, vermijden van gebieden met  
waardevolle natuur en landschapswaarden). (...) De regio wordt nu de dupe van een 
noodgedwongen keuze voor voorkeursalternatief vanwege de urgentie (door TenneT zelf 
veroorzaakt door het proces in afgelopen jaren op te schorten). 
(...) 
De minister doet de waarden van het gebied tekort als hij stelt dat  de effecten van de 
verbinding gemitigeerd kunnen worden door inrichten van nieuwe weidevogelgebieden en 
dat  het landschap al baat heeft bij de afbraak van de bestaande 
hoogspanningsverbindingen. 
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Wij stellen: 
De ingreep in het beste weidevogelgebied is fors en versterkt de neergang van de stand van 
de weidevogels. De minister mag dit kwantitatief compenseren, maar de vraag is of dat netto 
tot minstens dezelfde natuurkwaliteit leidt. 
De “gordijnwerking” van een 4-circuits 380 kV hoogspanningsverbinding, waarin de draden 
verticaal worden opgehangen over de hele lengte van de huidige 220 kV,  heeft een heel 
grote landschappelijke impact. Voor al in het kwetsbare Middag-Humsterland. De afbraak 
van een deel de 110 kV doet daar niet aan af. De effecten zijn alleen te voorkomen met 
verkabelen in het meest kwetsbare gedeelte. (...) 
De verkabeling vraagt extra tijd voor planvorming, maar kan tegelijk leiden tot draagvlak voor 
de tracékeuze en dus minder procedures. Minder procedures levert tijdwinst op! 
Er moet EZ ook wat aan gelegen zijn verdere ambities op het gebied van energietransitie 
ruimtelijk goed ingebed te krijgen (met name ook in een regio die daartoe mogelijkheden zou 
kunnen bieden).  Als ergens 10 km verkabeld zou moeten worden dan in Groningen!’ 
 
En op 6 februari 2017, vlak voor een Kamerdebat op 7 februari, komen G.S. van Groningen, 
burgemeesters en wethouders van de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Ten 
Boer, Winsum, Bedum, Zuidhorn en Groningen, Natuur en Milieufederatie Groningen, 
Agrarische Natuurvereniging Stad en Ommeland, Het Groninger Landschap, 
Landschapsbeheer Groningen, Werkgroep bewoners Westerdijkshorn, Vereniging van 
Dorpsbelangen Sauwerd/Wetsinge, Stichting Oude Groninger Kerken, Vof Kerk Klein 
Wetsinge, Bond Heemschut Groningen, Groninger Dorpen, Natuurmonumenten, Avifauna 
Groningen, Werkgroep 380 Westeremden, Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk, 
Molenstichting Winsum en buurtschap Nieuwbrug met een gezamenlijke verklaring: 
 
 
'Hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten is klap in gezicht' 
 
Op 7 februari is er in de Tweede Kamer een debat over de hoogspanningsverbinding 
380 kV tussen Eemshaven en Vierverlaten. Minister Kamp van Economische Zaken 
heeft besloten dat deze verbinding geheel bovengronds wordt aangelegd. 
 
De regio is het grondig oneens met dit besluit. Wij, wethouders van de betrokken 
gemeenten, het provinciebestuur en zestien maatschappelijke organisaties en 
burgerwerkgroepen, willen dat de hoogspanningsleidingen zoveel mogelijk onder de 
grond worden aangelegd. 
 
Als minister Kamp blijft bij zijn besluit, wordt ons mooie Middag-Humsterland - nationaal 
landschap nota bene - voor de komende tachtig tot honderd jaar visueel aangetast. In ons 
wierdenlandschap, daterend uit 500 jaar voor Christus, komen dan vier dikke 
elektriciteitsdraden onder elkaar te hangen aan masten van meer dan 50 meter hoogte. Dat 
geldt ook voor het Reitdiepdal, dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland. 
Waardevol natuurgebied dus. 
 
Dat vinden wij onaanvaardbaar. Het gaat deels immers om een van de oudste 
cultuurlandschappen van West-Europa, een parel die wij koesteren. Gordijnen in het open 
en weidse landschap dat zo kenmerkend voor onze provincie is - alsof je met een dikke stift 
dwars over de Mona Lisa gaat. 
 



 

Pagina 13 van 75 

 
Foto: impressie van toekomstige hoogspanning bij Klein Wetsinge. 
 
 
Het trieste is: dit hoeft helemaal niet. Technisch gezien is het mogelijk om in Nederland alle 
kabels onder de grond te stoppen. Omdat dit onbetaalbaar zou worden, is de afspraak dat 
er zo'n 40 kilometer aan hoogspanningskabels onder de grond kan. Wij hebben minister 
Kamp gevraagd om daarvan zo'n tien kilometer in Groningen te gebruiken. 
 
Maar waar de minister in andere delen van Nederland wel kiest voor alternatieven die hem 
geld kosten, zegt hij tegen ons dat het Groninger landschap voor hem geen pronkjuweel is 
dat je moet koesteren. Kabels onder de grond brengen is te duur en levert ook geen 
meerwaarde op, stelt hij. 
 
Toch hebben wij niet het gevoel dat we overvragen. Wij zien, samen met de minister, de 
noodzaak in van de nieuwe verbinding. Nederland maakt immers steeds meer gebruik van 
elektriciteit en moet van het gas af. 
 
Mede daarom komt de Cobra-kabel naar Scandinavië naar de Eemshaven, zodat 
Nederland duurzaam aan de stroom kan. De energie-infrastructuur die bij ons in Groningen 
gestalte krijgt, is dan ook cruciaal voor de gehele Nederlandse energievoorziening. De 
Eemshaven is het stopcontact, en de hoogspanningsverbinding door onze provincie het 
verlengsnoer voor de Randstad. Mag dat verlengsnoer een beetje netjes worden 
weggestopt, zoals je in je huiskamer ook doet? 
 
In het debat komen waarschijnlijk de drie moties aan de orde die de Kamer vlak voor Kerst 
aannam. Moties waarin het parlement de minister opriep om te zorgen voor een beter 
draagvlak in de streek voor de route van de nieuwe hoogspanningskabels. Moties, die de 
minister naast zich neer legde. 
 
Nu hoeven het ministerie van Economische Zaken en netwerkbeheerder TenneT wat ons 
betreft niet helemaal opnieuw te bekijken welke routes mogelijk zijn. De provincie 
Groningen heeft afgelopen zomer al eens laten bekijken welke varianten er mogelijk zijn. 
Maar omdat de tijd dringt, zijn wij - alle betrokken bestuurders van de regio - al tevreden als 
we tien kilometer van de route die de minister heeft aangewezen onder de grond krijgen. 
Hoewel het natuurlijk vreemd is dat er überhaupt tijdnood is ontstaan: in 2009 startte het 
ministerie van EZ al met het proces om een nieuwe hoogspanningsverbinding te plannen. 
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Het is onverteerbaar dat wij nu de rekening krijgen voor dit jarenlang slepende proces. En 
dat terwijl er bestuurlijk grote bereidheid is om aan de nieuwe hoogspanningsverbinding 
mee te werken. We snappen de urgentie. Daarom is het ongelooflijk zuur en een klap in ons 
gezicht dat minister Kamp onze uitgestoken hand negeert. Veel erger nog is dat hij de 
waarden van ons landschap voor de komende decennia verschrikkelijk aantast. 
 
Gedeputeerden Henk Staghouwer en Fleur Gräper-Van Koolwijk, 
 
namens de provincie Groningen 
 
en Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Ten 
Boer, Winsum, Bedum, Zuidhorn en Groningen. 
 
Ook namens 
Natuur en Milieufederatie Groningen, Agrarische Natuurvereniging Stad en Ommeland. Het 
Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen, Werkgroep bewoners 
Westerdijkshorn, Vereniging van Dorpsbelangen Sauwerd/Wetsinge, Stichting Oude 
Groninger Kerken, Vof Kerk Klein Wetsinge, Bond Heemschut Groningen, Groninger 
Dorpen, Natuurmonumenten, Avifauna Groningen, Werkgroep 380 Westeremden, 
Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk, Molenstichting Winsum en buurtschap 
Nieuwbrug. 
 
 
 
In de nu door u ter inzage gelegde stukken wordt her en der de indruk gewekt dat er breed 
maatschappelijk draagvlak zou zijn voor het huidige voorkeurstracé. Bij voorbeeld: 
Bijlage 1, MER: 
‘Bij het traceren van het VKA is veel aandacht besteed aan het draagvlak voor de oplossing. 
Er zijn diverse overleggen (ambtelijk en bestuurlijk) gevoerd met gemeenten en provincie en 
er hebben regio-overleggen met stakeholders plaatsgevonden. De ontwikkeling van het VKA 
is besproken, wensen en reacties van genoemde partijen zijn gewogen. Tot slot zijn er ook 
meerdere informatieavonden gehouden, om andere belanghebbenden over het project te 
informeren. Niet in de laatste plaats is met agrariërs, waar de nieuwe 
hoogspanningsverbinding over hun landbouwgrond zal lopen, informatie uitgewisseld en zijn 
wensen en ideeën geïnventariseerd. Waar mogelijk is met de wensen van partijen rekening 
gehouden.’ 
 
Het moge duidelijk zijn: dat draagvlak ontbreekt. Het thans ter visie gelegde tracé is niet in 
samenspraak met de stakeholders ontwikkeld en kan slechts rekenen op grote 
maatschappelijke en politieke weerstand.  
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3. Omvang stukken, inspraak 
 
Jarenlang werd ons toegezegd dat we nu weliswaar onze mond moesten houden, maar dat 
we straks zienswijzen konden indienen op het ontwerp-inpassingsplan. En nu is het dan 
zover: in één keer wordt een enorme lading informatie over ons uitgestort. Informatie waar 
uw ministerie en TenneT zeker 9 jaar lang op hebben kunnen broeden. En wij krijgen 6 
weken de tijd, van vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017, om die informatie 
tot ons te nemen en er een deugdelijke reactie op te geven. Bovendien: in deze periode zijn 
veel mensen met vakantie. En dat weet het ministerie van EZ ook wel. 
 
Om hoeveel gaat het eigenlijk? 80 dikke ordners vol, in totaal ruim 47.000 bladzijden. Zo 
veel, dat het ministerie het te duur vindt om de papieren versie fatsoenlijk, in iedere 
betrokken gemeente, ter visie te leggen. De bevolking kan het ontwerp inpassingsplan, 
de overige ontwerpbesluiten van deze fase, het MER en de andere onderliggende stukken 
inzien op papier tijdens reguliere openingstijden op de gemeentehuizen van Winsum en  
Loppersum. Uitsluitend tijdens kantooruren (meeste burgers werken dan).  
 
In de papieren vorm is het voor veel mensen veel makkelijker een en ander naast elkaar te 
leggen. Maar 80 ordners, slechts op 2 plaatsen beschikbaar: wie kan dat doornemen? 
 

 
Foto: Het 380 kV-dossier, ter inzage gelegd in het gemeentehuis van Winsum. 
 
De betreffende ambtenaar van EZ meldt aan één van de gemeenten: 
‘Op grond van de wet dienen wij op minimaal 1 locatie een fysieke ter inzage legging (op 
papier) te organiseren. Het gaat daarbij om ontwerp Inpassingsplan, MER en alle relevante 
ontwerp vergunningen. Mijn idee was aanvankelijk om deze stukken fysiek bij elke gemeente 
ter inzage te leggen. Ik begreep echter dat dit voor ons project zou leiden tot 700.000 
pagina’s papier. (...) Daarop hebben we de keuze gemaakt om de stukken op 2 locaties 
(Winsum en Loppersum) ter inzage te leggen. Deze locaties liggen iets meer naar de 
uiteinden van de verbinding. Om een beeld te geven: het gaat hierbij nog steeds om 6 
postkarren vol met mappen en € 50.000,- aan kopiekosten.’ 
Inspraak, betrekken van de burgers, is dus in de ogen van het ministerie een 
betreurenswaardige formaliteit. Er is sinds onze reactie op SEP III niets veranderd. 
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Nu kunt u natuurlijk aanvoeren dat u nu eenmaal wettelijk verplicht bent alle voor de 
besluitvorming relevante stukken ter visie te leggen. Dat klopt. Maar er is geen wet, geen 
regeling die zich er tegen verzet dat de rapporten, documenten, aanvragen reeds op 
voorhand beschikbaar worden gesteld, ruim voorafgaand aan de ter inzage legging va het 
ontwerpplan. Ook is het mogelijk, zelfs gebruikelijk, om bij grote plannen eerst een 
voorontwerp ter visie te leggen. Met alle op dat moment beschikbare 
achtergronddocumenten. Op een moment dat de plannen nog gewijzigd kunnen worden. 
Hier had u blijkbaar geen belang bij. 
 
Ook werden er twee inloopavonden gehouden, waar mensen vragen konden stellen en 
informatie te krijgen over het project en de procedure. Een reactie van een bezoeker: 
 
 
De avond in Bedum werd door weinig mensen bezocht. Geen wonder. Inmiddels weten 
betrokken burgers dat ze op dit soort avonden behalve koffie en slappe cake ambtenaren 
aantreffen die beleefd naar hen luisteren en vervolgens na zo’n ‘verplicht inspraakavondje’ 
achter hun bureaus verder gaan met de lijn die ze hebben ingezet. Niks inspraak. Niks 
democratie.  
 
De ambtenaren van het ministerie van EZ hebben de afgelopen acht jaar duidelijk gemaakt 
dat ze een eigen plan trekken en dat ze zich niets aantrekken van burgers die op een 
positieve wijze trachtten mee te denken. Voor het ministerie van EZ is het duidelijk. Er moet 
een hoogspanningsverbinding komen tussen de Eemshaven en Vierverlaten. Bij de 
procedure die voorafgaat aan de besluitvorming moet de burger de ambtenaar niet voor de 
voeten lopen.  
 
Vanaf het begin zetten de planners van de hoogspanningsleiding in op een tracé dat voor 
een deel min of meer parallel loopt met de huidige hoogspanningsleiding. Die oude 
hoogspanningsleiding werd aangelegd in een tijd waarin er relatief weinig verzet was tegen 
de aantasting van de publieke ruimte door landschap-ontsierende elementen: inspraak was 
in 1970 nog niet geregeld. Veel verzet was er niet, maar het besef dat de 220 kV een 
ernstige aantasting vormde van het landschap en de cultuurhistorische waarden was er wel. 
Zo deed de Stichting het Groninger Landschap indertijd afstand van de architectonisch 
unieke toren van Westerdijkshorn. Een toren bij/onder zo’n hoogspanningsleiding had zijn 
waarde verloren, vond men toen. Het is aan de inzet van de Gemeente Bedum te danken 
dat een waardevol element in het Groninger landschap behouden werd.  
 
Wij kunnen ons niet voorstellen dat een dergelijk slordig door het landschap kronkelend en 
schadelijk tracé voor een 220 kV op dit moment de eindstreep zou halen. Toch wordt dat 
tracé nu als uitgangspunt genomen voor de plannen voor de nieuwe 380 kV. 
 
Bij de ontwikkeling van de nieuwe 380 kV hoogspanning zetten de ambtenaren van het 
ministerie van EZ niet in op het koesteren van het landschap. Er moet tegen zo min 
mogelijk kosten een efficiënte en bedrijfszekere 380 kV verbinding gerealiseerd worden. 
Daarbij moet worden voldaan aan de wettelijke verplichting het aantal ‘gevoelige 
bestemmingen’ binnen de magneetveldzone van de nieuwe hoogspanning te 
minimaliseren. Ook de minister blijft daar op hameren: In de huidige situatie is sprake van 
66 gevoelige bestemmingen. In het voorkeurstracé daalt dit naar 3 gevoelige 
bestemmingen. De oude situatie was, wat betreft gevoelige bestemmingen binnen het 
magneetveld, niet goed en in vergelijking met die oude situatie is die nieuwe leiding een 
enorme verbetering. Daarmee was het plan voor die nieuwe leiding gelegitimeerd. Aldus 
werd de nieuwe leiding langs het oude, omstreden tracé aan de Gemeentelijke en 
Provinciale bestuurders en ook aan de burgers gepresenteerd. Daarbij werd voor het 
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gemak vergeten te melden dat iedere nieuwe hoogspanningsverbinding, conform de richtlijn 
van Van Geel (uit 2005), zo moet worden ontworpen dat het aantal gevoelige 
bestemmingen binnen de magneetveldzone wordt geminimaliseerd. 
 
En alle andere gevolgen van deze ingreep? Die kunnen immers gecompenseerd worden, 
stelt het ministerie. Dus daar is bij het ontwerp geen rekening mee gehouden. 
 
Ook op de avond over het Rijksinpassingsplan in Bedum hielden de ambtenaren de 
bezoekers voor dat de nieuwe hoogspanningsleiding gerelateerd aan de situatie zoals die 
nu bestaat een verbetering is. Immers in plaats van 60 woningen liggen nu nog maar 2 (of 
3?) woningen binnen het elektromagnetisch veld van de hoogspanning. De schade aan 
natuur en landschap die de geplande hoogspanningsleiding op zal leveren wordt 
aanvaardbaar geacht of wordt gecompenseerd.  
 
Stel dat de heer Kamp een huis zou huren van het ministerie van EZ en dat een halve eeuw 
geleden waterleiding van de buurman was aangelegd door dat huurhuis. Dat die leiding niet 
goed was aangelegd. Overal waar hij langs de muren loopt is hij in het zicht en de leiding 
kruist zelfs hier en daar een raam. Stel dat die beroerd aangelegde leiding nu lekt en 
vervangen moet worden. Het ministerie van EZ is huurbaas en maakt een plan voor de 
waterleiding in het huis van de heer Kamp. De nieuwe leiding kan voor betrekkelijk weinig 
geld dwars door zijn woonkamer aangelegd worden. Mevrouw Kamp wil dat de leiding 
onder de vloer gaat, maar de verantwoordelijke ambtenaar van het ministerie houdt vast 
aan zijn eerder ingenomen standpunt. Het onder de vloer aanleggen van zo’n 
waterleidingbuis is te duur. Mevrouw Kamp weet wel voor elkaar te krijgen dat ze nog onder 
die nieuwe leiding door kan kijken, maar verder wil de huurbaas niet gaan, immers de 
nieuwe situatie is beter dan de oude. Dat is het argument waarmee alles gezegd is. Meneer 
en mevrouw Kamp zouden tevreden moeten zijn, immers de waterleiding lekt niet meer en 
ach… op den duur went zo’n leiding dwars door de woonruimte. 
 
Toen in 2009 de startnotitie gepresenteerd werd hebben verschillende bewonersgroepen en 
organisaties zich enorm ingezet en meegedacht met TenneT en het ministerie van EZ. Wij 
wilden voorkomen dat het landschap op onaanvaardbare wijze zou worden aangetast. Er 
werd gepleit voor een beter tracé (vijf kilometer korter) en we gaven aan dat het 
ondergronds aanleggen van de hoogspanningsleiding onvoldoende onderzocht was. Van 
meet af aan hebben we ons positief en constructief opgesteld. Nut en noodzaak van de 
nieuwe 380 kV verbinding hebben wij nooit ter discussie gesteld. Ons werd toegezegd dat 
we op de hoogte zouden worden gehouden. 
  
We werden niet op de hoogte gehouden. Er volgde jarenlang stilte. Sommigen van ons 
deden navraag bij boeren in de omgeving die betrokken waren bij de aanleg, maar die 
waren net zo min op de hoogte als wij.  
 
Pas in januari 2016 kwamen we er achter dat de plannen voor de aanleg van een 
hoogspanningsleiding al in een ver gevorderd stadium waren. De 380 KV 
hoogspanningsleiding hoefde niet van de Eemshaven naar Diemen aangelegd te worden. 
TenneT kon volstaan met een hoogspanningsleiding tussen de Eemshaven en het bij de 
stad Groningen gelegen Hoogkerk/Vierverlaten. TenneT en het ministerie van Economische 
Zaken wilden die hoogspanningsleiding bovengronds aanleggen dwars door het weidse, 
open landschap boven de stad Groningen.  
 
De informatie die de bewoners en de gemeenteraadsleden van de gemeenten in Noord 
Groningen tussen 2009 en 2016 hadden gekregen over de geplande hoogspanningsleiding 
was mondjesmaat. In 2009 maakten bewoners weliswaar gebruik van de 
inspraakmogelijkheden en lieten ze in samenwerking met LTO en de provincie aanvullend 



 

Pagina 18 van 75 

onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden voor ondergronds aanleg van de 
hoogspanningsleiding. Maar daarna hoorden ze jaren niets.  
 
In januari 2016 bleek dat hun suggesties nauwelijks of niet waren meegenomen bij de 
besluitvorming. TenneT en de ambtenaren hadden overlegd met Gemeentelijke en 
provinciale politici en ze hadden de bewoners buiten de procedure gehouden. De bewoners 
van het gebied boven de stad Groningen waren verbijsterd. Ze zochten en vonden steun bij 
de bestuurders van de gemeenten waarin ze woonden. De provinciale bestuurders en tal 
van gebiedsorganisaties sloten zich aaneen en bepleiten verder onderzoek.  
 
In het voorjaar van 2017 namen gemeentelijke en provinciale bestuurders met 
gebiedsorganisaties een gezamenlijk besluit. Ze wilden hun verzet tegen de aanleg van de 
hoogspanningsleiding tussen de Eemshaven en Vierverlaten staken als tenminste 10 
kilometer onder de grond zou worden aangelegd. Uiteindelijk besliste de politiek, d.w.z. de 
verantwoordelijke minister van Economische Zaken anders. De landschappelijke schade 
van een bovengrondse leiding in het boven de stad Groningen gelegen eeuwenoude 
cultuurlandschap is niet van dien aard dat ondergronds aanleggen van de leiding 
noodzakelijk is, aldus de verantwoordelijke minister.  
 
De regionale bestuurders kozen, noodgedwongen, eieren voor hun geld. Ze wilden de door 
het ministerie aangeboden compensatiegelden niet mislopen en ging overstag. Voor een 
paar rotcenten wordt het waardevolle Groninger landschap verkwanseld. Wij blijven bij ons 
standpunt. Het kan beter. Ondergronds aanleggen van een gedeelte van de 
hoogspanningsleiding kost een cent, maar spaart onze leefomgeving, het beefgebied ten 
noorden van de stad Groningen.   
 
Er is niet echt met ons gesproken. Er is niets gedaan met onze initiatieven die wij onder het 
motto ‘het kan beter’ aandroegen. De ambtenaren van het ministerie van EZ gingen hun 
eigen gang. De minister laat zijn opgeheven middenvinger aan betrokken en positief 
ingestelde burgers zien. Ondergronds aanleggen van de hoogspanningsleiding is te duur. 
Het Groninger landschap is het niet waard. Wat een minachting.  
 
Dat gedrag van ambtenaren en politici maakt dat burgers politici gaan wantrouwen en het 
ondermijnt de democratische besluitvorming. Dat gedrag creëert ruimte voor ‘politici’ die 
munt slaan uit de onvrede van de burgers. 
 
En toch wil ik ook na dat teleurstellende avondje in het Trefcentrum van Bedum ervan 
uitgaan dat we het tij kunnen keren. Het moet! Het kan beter! 
 
  
 
Tijdens de informatieavonden van TenneT en EZ werden de ter inzage liggende stukken 
slechts voor een selectief deel door u beschikbaar gesteld, met de vooringenomen 
stelligheid dat het overgrote deel van de stukken voor het publiek niet relevant zouden zijn. 
Bij expliciete mondelinge navraag tijdens de informatievond heeft u aangegeven geen 
papieren versie aan te willen reiken van de ter inzage liggende stukken en daarmee wendt u 
deze hoge printkosten af op de toch al gedupeerden. 
 
Het wordt burgers en maatschappelijke organisaties hiermee zo moeilijk mogelijk gemaakt 
om met een degelijke en onderbouwde reactie te komen. Wij krijgen uit onze omgeving veel 
signalen dat burgers zich geïntimideerd voelen door de papieren realiteit en uw 
machtspositie en machtsvertoon. Veel mensen voelen en zijn zich hier niet tegen 
opgewassen en haken bij voorbaat af.  
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Ondanks onze kennis, professionaliteit en toegewijde inzet hebben ook wij bij lange na niet 
voldoende tijd gehad om alle stukken kritisch door te nemen, op hun waarde te schatten en 
van onze zienswijze te voorzien.  
 
Wij komen tot de conclusie dat u inspraak van bevolking en belangenorganisaties ziet als 
een hinderlijke formaliteit. U handelt wellicht naar de letter, maar zeker niet naar de geest 
van de zorgvuldige inspraak- en besluitvormingsprocedure van de Awb. Bovendien handelt u 
met de boven geschetste gang van zaken in strijd met uw eigen beleid, zoals weergegeven 
in uw visie op omgevingsmanagement (Kamerstuk 21 239, nr. 211 d.d. 1 februari 2016). 
 
 
 

4. Startnotitie voor richtlijnen van het milieueffectrapport 
 
In het rapport ‘Noord-West 380 kV verbinding. Richtlijnen voor het milieueffectrapport en de 
reactie van het bevoegd gezag op de opmerkingen ingediend in het kader van de Startnotitie 
voor richtlijnen van het milieueffectrapport, Den Haag, juni 2010’, reageert u op de vele 
ingediende zienswijzen op de Startnotitie MER. Uit de openingszin blijkt al hoe weinig 
waarde u hecht aan de bijdrage van burgers en organisaties:  
‘Gezien het grote aantal ingediende zienswijzen acht het bevoegd gezag het niet wenselijk 
om op elke zienswijze c.q. advies in deze reactienota individueel een reactie te geven.’ 
 
Degenen die de moeite hebben genomen om de stukken te bestuderen en er een serieuze 
reactie op te geven, krijgen niet eens persoonlijk antwoord! Al die reacties op het gehele 
tracé (toen nog tot Diemen) worden in algemene bewoordingen terzijde geschoven. 
 
 
4.1 Ondergrondse aanleg 
Een aantal insprekers pleit er voor om in het MER een ondergronds alternatief van de 
nieuwe 380 kV verbinding op te nemen. U stelt: 
‘Er zijn gegronde argumenten waarom de hoofdtransportverbindingen bovengronds moeten 
worden aangelegd. Het ondergronds aanleggen van verbindingen van 220 kV en hoger in 
het Nederlandse hoogspanningsnet is niet mogelijk vanwege de te hoge 
storingsgevoeligheid van de kabel zelf en de storingsgevoeligheid van de componenten van 
de verbinding. 
Daar kunnen geen risico’s mee genomen worden gezien het belang van leveringszekerheid 
van het hoogspanningsnet.’ 
Dit argument is inmiddels achterhaald: het is technisch geen enkel probleem meer om tot 10 
km van de 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven – Vierverlaten ondergronds te 
realiseren. 
 
‘Daarnaast zijn de kosten voor het ondergronds aanleggen van de hoogspanningsverbinding 
vele malen hoger dan bij een bovengrondse verbinding.’ 
Klopt dit? Vele malen hoger? Het verschil in kosten is, ten onrechte, in de thans ter inzage 
gelegde stukken niet inzichtelijk gemaakt. 
 
‘Het bevoegd gezag heeft gelet op het bepaalde in het SEV III en de genoemde brief van de 
Minister van EZ inzake het ondergronds aanleggen van 380 kV verbindingen bepaald dat 
een alternatief met een ondergrondse aanleg van de Noord-West 380 kV verbinding niet in 
het MER meegenomen zal worden.’ 
Gezien de inmiddels veranderde inzichten in de technische mogelijkheden is dit een 
achterhaald uitgangspunt.  
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Maatschappelijke meerwaarde 
Overigens, SEV III verzet zich niet tegen ondergrondse aanleg: 
‘Zodra het vanuit leveringszekerheid en meerkosten verantwoord is, zullen nieuwe 
hoogspanningsverbindingen van 220 kV en meer ondergronds worden aangelegd daar waar 
de maatschappelijke meerwaarde van ondergrondse aanleg evident is.’ 
 
SEV III spreekt hier niet van het oplossen van (juridische of technische) knelpunten, maar 
van ‘maatschappelijke meerwaarde’. Daarbij staat de vraag centraal: welke meerwaarde 
levert dit project aan de samenleving, de bevolking van het gebied, de leefbaarheid in het 
gebied. In alle rapporten hebben wij geen analyse aangetroffen van de maatschappelijke 
meerwaarde van verkabelen van deze hoogspanningsverbinding. Wij tonen, in deze brief, 
die maatschappelijke meerwaarde wel aan. TenneT stelt dat verkabelen vanuit 
leveringszekerheid verantwoord is. In § 12 tonen wij aan dat verkabelen vanuit meerkosten 
verantwoord is. Er is dan ook geen argument om van verkabeling af te zien.  
 
 
4.2 Wisselstroom en gelijkstroom 
Een aantal insprekers verzoekt u om in het MER ook een alternatief van een (ondergrondse) 
gelijkstroomverbinding mee te nemen.  Reactie: 
‘Toepassing van gelijkstroom past niet binnen het landelijke fijn vermaasde netwerk. Dat zou 
namelijk betekenen dat voor aansluitingen op het bestaande wisselstroomnet steeds 
convertors geïnstalleerd moeten worden. (...) In feite zijn ondergrondse 
gelijkstroomverbindingen alleen zinvol indien lange afstanden over bijvoorbeeld de 
zeebodem overbrugd moeten worden. Bovengrondse aanleg is daar geen zinvol alternatief 
en het aantal convertorstations kan tot een minimum beperkt worden.’ 
 
Dit zou een valide argument kunnen zijn bij plannen voor een hoogspanningsverbinding 
Eemshaven – Diemen. Maar dat plan is inmiddels achterhaald: er wordt nu alleen gewerkt 
aan aan hoogspanningsverbinding Eemshaven – Vierverlaten. 
 
Op de Eemshaven komen binnenkort 3 gelijkstroom hoogspanningsverbindingen binnen:  
- de NorNed kabel, 580 km lang, naar Noorwegen, sinds 2008; 
- de Gemini kabel, 85 km lang, naar het Gemini windpark op de Noordzee, sinds 2017; 
- de Cobra kabel, lengte 325 km, naar Denemarken: wordt nu gerealiseerd. 
 
Er komen tussen Groningen en Vierverlaten geen aftakkingen op de nieuwe 380 kV-
verbindingen, dus geen aansluitingen op het wisselstroom-net. De verbinding zou ook tot 
Vierverlaten (en zelfs verder) in gelijkstroom uitgevoerd kunnen worden. De drie 
convertorstations die nu op de Eemshaven zijn of worden gebouwd, hadden in Vierverlaten 
gebouwd kunnen worden. Sterker: deze drie stations kunnen vervallen als er in Vierverlaten 
één convertorstation wordt geplaatst. Bij de huidige plannen dient station Vierverlaten 
uitgebreid te worden met zes 380 / 220 kV transformatoren. Bij de bouw van een 
convertorstation is dit niet nodig. Bij transport van gelijkstroom zijn niet alleen de 
energieverliezen geringer, er zijn bovendien slechts 2 kabels in plaats van 3 nodig per 
circuit. 
 
Bovendien: in Duitsland worden inmiddels (ook door TenneT) nieuwe 
hoogspanningsverbindingen over grote afstanden ondergronds gelegd, om schade aan 
natuur en landschap te voorkomen. 
 
Dus ook dit is een achterhaald argument.  
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4.3 Zoekgebieden, de corridors 
Een aantal insprekers geeft aan dat zij in het MER op het gehele traject of op verschillende 
gedeelten in het traject een andere corridor bestudeerd wensen te zien. 
 
‘Op grond van meerdere criteria is er gekeken naar mogelijke verbindingsalternatieven en 
heeft een afweging plaatsgevonden welke reëel te beschouwen zijn. Het belangrijkste thema 
hierbij is de leveringszekerheid en de (net)technische mogelijkheid om de verbinding te 
realiseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het transportvermogen, bovengrondse aanleg, het 
bedrijven op wisselstroom, de technische mogelijkheden om eenvoudig op mogelijke 
toekomstige ontwikkelingen in te spelen en de bijdrage van de nieuwe verbinding aan de 
vereiste ringstructuur. Daarnaast is aangehaakt bij het in het SEV III opgenomen rijksbeleid. 
Bijvoorbeeld ten aanzien van: (...) het zoveel mogelijk rekening houden met bebouwing. ‘ 
 
Het is duidelijk: technische uitvoerbaarheid, leveringszekerheid en magneetveld zijn de 
doorslaggevende argumenten voor de tracékeuze. Cultuurhistorie, landschap, 
natuurwaarden spelen in uw afweging geen rol. 
 
‘Verbinding Eemshaven-Vierverlaten 
Het bevoegd gezag heeft het mogelijke tracé langs de Eemshavenweg nader bestudeerd. 
Daar zich hier meer gevoelige objecten (zoals woningen en boerderijen) bevinden en de  
aansluiting op station Oudeschip (beginpunt Noord-West 380 kV) ruimtelijke knelpunten 
kent, windmolens, kabels en bestemd glastuinbouwgebied, zal hier geen tracéalternatief 
onderzocht worden en zal de corridor niet aangepast worden.’ 
In deze paar woorden wordt het Eemshavenweg-alternatief af geserveerd. Andere 
alternatieven worden in het geheel niet genoemd. 
 
Wij merken op dat ook het gekozen tracé nieuwe windturbine-gebieden doorkruist en dat het 
glastuinbouwgebied nabij de Eemshaven inmiddels is achterhaald en uit de plannen is 
verdwenen.  
 
 
4.4 Recreatie 
‘Verscheidene insprekers hebben verzocht om de effecten van de nieuwe verbinding op 
recreatieve functies mee te nemen en waar mogelijk met de nieuwe verbinding 
recreatiegebieden te vermijden. Het bevoegd gezag merkt op, dat het in de richtlijnen heeft 
vermeld dat er bij de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding rekening gehouden 
wordt met de aanwezige ruimtelijke functies binnen de corridor. In dit verband wordt 
ook rekening gehouden met de effecten op de recreatieve functies.’ 
 
Er wordt dus alleen gekeken naar recreatieve functies binnen de corridor: de invloed van de 
nieuwe hoogspanningsverbinding op de landschappelijke, cultuurhistorische, natuurlijke 
waarden in het gebied rond de 380 kV en daarmee op de recreatieve waarden in het gehele 
gebied speelt bij dit project dus volgens u geen rol.  
 
Als de nieuwe hoogspanning over een fietspad heen gaat is dat voor u geen probleem: de 
recreant kan nog steeds gebruik maken van het fietspad. Of hij dat wil, onder zo’n ijzeren 
gordijn door fietsen, van kilometers afstand tegen zo’n ijzeren gordijn aankijken, speelt voor 
het ministerie blijkbaar geen rol.  
 
De provincie en de gemeenten hebben de afgelopen tijd fors geïnvesteerd in de recreatieve 
mogelijkheden in het gebied. Niet zo gek. Een relatief ongeschonden open landschap zo 
dicht bij de stad. Er kwamen betonnen fietspaden. Ze worden veel gebruikt door wandelaars 
en fietsers. Dit gebied is van belang voor de recreërende Groninger. Het hele jaar zien we 
hier dagelijks dagrecreanten. Racefietsers en relatief veel mensen op leeftijd die vanuit de 
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stad een tripje maken door het wierden- en meedenlandschap benoorden de stad. Er zijn 
inmiddels een viertal toeristische routes door dit gebied gepland. 
 
Veel dagjesmensen komen via de oude Wolddijk. Ze komen door Westerdijkshorn met zijn 
bijzondere toren, zijn weem en zijn karakteristieke negentiende-eeuwse huizen. Ze fietsen 
hier door het Meedenlandschap, genieten van het zicht op de horizon, de imposante luchten 
en vinden via het karakteristieke Wetsinge de weg naar het Wierdenlandschap.  
 
Wetsinge, met zijn gastvrije, architectonisch interessante kerkje, met zijn molen en zijn 
rustieke fiets en wandelpaadjes. Ja, Groningen is mooi! Het is moeilijk te verteren dat 
overheidsbeleid van nog helemaal niet zo lang geleden ineens doorkruist wordt door de 
aanleg van een gigantische hoogspanningsleiding. Ook letterlijk doorkruist. Dat is werkelijk 
onbegrijpelijk. 
 
Dit aspect van de gevolgen van de 380 kV hoogspanningsverbinding is in het MER niet / 
onvoldoende belicht. Wij zijn van oordeel dat het MER daarmee niet alle noodzakelijke 
informatie bevat om tot een zorgvuldige besluitvorming te komen. 
 
Recreatie en toerisme vertegenwoordigen ook een (huidig en potentieel) economisch 
belang. En het is de vraag of de investeringen door overheid en particulieren recreatieve 
voorzieningen in het gebied na aanleg van de 380 kV nog wel zinvol zijn. Wij zijn van 
oordeel dat er inzichtelijk gemaakt moet worden wat de maatschappelijke kosten van deze 
ingreep in het gebied zijn. Dit is de rapporten niet inzichtelijk gemaakt. Daarmee hebt u niet 
alle relevante informatie verzameld, nodig voor een goede belangenafweging. 
 
Wij merken in dit verband op dat voor een goede afweging tussen het VKA en een deels 
ondergronds tracé alle kosten en alle opbrengsten inzichtelijk gemaakt dienen te worden.  
  
 
4.5 Landschap 
‘Het bevoegd gezag erkent, dat de nieuwe verbinding in een aantal gevallen landschappelijk 
waardevolle gebieden zal doorkruisen. Het bevoegd gezag zal in die gevallen de van 
toepassing zijnde afwegingskaders (zoals bijvoorbeeld bij Nationale Landschappen) 
toepassen en in het MER beschrijven.’ 
Met andere woorden: dit is voor u geen reden om nader te onderzoeken of een ander tracé 
wellicht minder schadelijke gevolgen heeft. Mits de schade goed wordt beschreven in het 
MER. 
 
In de geleverde rapporten ontbreekt een goede beschrijving van de unieke waarden van 
Nationaal Landschap Middag-Humsterland. Ook is niet in beeld gebracht welke schade 
aanleg en exploitatie van de nieuwe 380 kV aan dit Nationale Landschap berokkent. De 
gevolgen van het VKA voor Middag-Humsterland zijn dus niet of onvoldoende in de 
belangenafweging betrokken. Ook zijn deze gevolgen niet/onvoldoende betrokken in een 
afweging tussen de verschillende tracés. 
 
 
4.6 Cultuurhistorie / archeologie 
‘Het bevoegd gezag heeft in de richtlijnen bepaald dat bij de aanleg van de nieuwe 380 kV 
hoogspanningsverbinding rekening wordt gehouden met de aanwezige archeologie en 
met cultuurhistorisch waardevolle gebieden.‘ 
Niet in het ontwerp, maar pas bij de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding wordt 
rekening gehouden met cultuurhistorie en archeologie. Bij de tracékeuze had u rekening 
moeten houden met archeologische waarden en met cultuurhistorisch waardevolle 
gebieden. Dit is niet gebeurd. 
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4.7 Natuur 
‘Een groot aantal insprekers heeft er op gewezen dat de voorgenomen 380 kV verbinding 
verschillende Natura 2000 gebieden of een gedeelte van de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS) doorkruist dan wel via de externe werking kan beïnvloeden. 
 
Het bevoegd gezag signaleert dat het bij Natura 2000 gebieden en de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) de van toepassing zijnde afwegingskaders – Natuurbeschermingswet 
c.q. Nota Ruimte – zal doorlopen. Indien daarbij sprake is van significante effecten op de 
wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden zal het bevoegd gezag nagaan of er 
alternatieve oplossingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld door een tracé te kiezen dat deze 
gebieden mijdt. Het bevoegd gezag wijst er op, dat in het SEV III is bepaald dat aanleg van 
hoogspanningsverbindingen met een spanning van 220 kV en hoger geschiedt om 
dwingende redenen van groot openbaar belang. Waar nodig zal het bevoegd gezag 
mitigerende en compenserende maatregelen treffen. In de richtlijnen heeft het bevoegd 
gezag aangegeven dat het de effecten op Natura 2000 gebieden en op de EHS 
in het MER zal betrekken.’ 
 
Wij merken op dat de tracékeuze, ondanks de ernstige gevolgen voor met name 
weidevogelgebieden, niet ter discussie is gekomen. Er zijn betere alternatieven, maar daar is 
geen onderzoek naar gedaan. Er kunnen dwingende redenen van groot openbaar belang 
voor deze hoogspanningsverbinding zijn, dat zullen wij niet bestrijden, maar dat ontslaat u 
niet van de verplichting om naar alternatieven te kijken om daarmee de schade te 
minimaliseren. 
 
 
4.8 Conclusie 
Wij concluderen dat de uitgangspunten, vastgelegd in de Startnotitie MER, inmiddels op 
belangrijke punten zijn achterhaald. Naar de huidige inzichten en technische mogelijkheden 
zijn er andere alternatieven mogelijk, zowel wat betreft het tracé als wat betreft de 
technische uitvoering. Die alternatieven zijn, ten onrechte, niet dan wel niet serieus in het 
MER meegenomen.  
 
De huidige MER is nog op deze achterhaalde uitgangspunten gebaseerd en bevat daardoor 
niet de informatie die noodzakelijk is om tot een goede tracékeuze te komen. Wij zijn van 
oordeel dat u op basis van deze MER in redelijkheid niet tot het huidige Rijksinpassingsplan 
kunt besluiten. 
 
 
 

5. Ontwerp vaststellingsbesluit 
 
U overweegt dat:  
‘omtrent het voorontwerp-inpassingsplan overleg is gevoerd met de betrokken 
gemeenten Eemsmond, Delfzijl, Loppersum, Bedum, Winsum, Zuidhorn en 
Groningen, de provincie Groningen, Waterschap Noorderzijlvest en de 
uitvoeringsdiensten van het Rijk;’ 
De zeer duidelijke wensen van de betrokken gemeenten Eemsmond, Delfzijl, Loppersum, 
Bedum, Winsum, Zuidhorn en Groningen en de provincie Groningen hebt u echter naast zich 
neer gelegd. 
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En u overweegt dat: 
‘het ontwerp van het onderhavige besluit met bijbehorende stukken, (...) van vrijdag 23 juni 
2017 tot en met donderdag 4 augustus 2017 voor een ieder ter inzage heeft gelegen;’ 
Wij mogen er dus op vertrouwen dat eventuele zienswijzen die pas op 4 augustus 2017 
worden ingediend, geacht worden op tijd te zijn ingediend. 
 
 
 

6. Toelichting Ontwerp Inpassingsplan Noord-West 380 kV 
EOS-VVL, Eemshaven Oudeschip – Vierverlaten, 23 mei 2017 
 
6.1 Uitgangspunten van dit Rijksinpassingsplan 
Doelstelling van dit plan: 
‘De transportcapaciteit van dit netwerk moet tegen aanvaardbare kosten en met minimale 
overlast voor burgers en bedrijven op de gevolgen van de genoemde ontwikkelingen worden 
aangepast.’ 
Overlast voor burgers en bedrijven moet zo klein mogelijk zijn. Het minimaliseren van 
schade aan natuur, cultuurhistorische waarden, landschap hoort niet bij de doelstellingen. 
  
Deze verbinding is opgenomen in het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV 
III). ‘De aanleg van deze hoogspanningsverbinding geschiedt om dwingende redenen van 
groot openbaar belang.’ 
 
‘Uit de Elektriciteitswet 1998 volgt dat altijd het volledig productievermogen van Eemshaven 
afgevoerd moet kunnen worden. Uit de Elektriciteitswet 1998 en de daarop gebaseerde 
Netcode volgt ook dat het hoofdtransportnet zo opgebouwd moet zijn dat er tijdens 
onderhoud aan één circuit, altijd een ander circuit (...) nog moet kunnen uitvallen, zonder dat 
er grootschalige stroomuitval plaats vindt.’ 
 
‘Een hoogspanningsverbinding kent een technische levensduur van minimaal 50 jaar. … 
Vanwege dit langetermijnperspectief wordt de nieuwe 380 kV verbinding tussen Eemshaven 
en Vierverlaten planologisch en voor wat betreft de fundering en de masten fysiek 
voorbereid op een toekomstige uitbreiding naar een viercircuit 380 kV-verbinding. Dan is er 
6.740 MVA meer transportvermogen dan er in de huidige situatie is.’ 
 
‘Hiermee wordt een robuuste, toekomstvaste oplossing gecreëerd, die kapitaalvernietiging 
voorkomt en tevens er voor zorg draagt dat de overlast voor mens en milieu tot één 
bouwperiode beperkt blijft.’ 
Wij begrijpen dit streven, maar de overlast voor mens en milieu blijft, ook na de 
bouwperiode. 
 
Wij hebben nut en noodzaak van deze nieuwe verbinding nooit bestreden. Dat neemt niet 
weg dat deze nieuwe verbinding slechts bedoeld is als reserve ingeval er onderhoud of een 
storing is op de verbinding naar Meeden. De elektriciteitsproductie in de Eemshaven is 
primair bedoeld voor afnemers in de Randstad. Nu er in de rest van Nederland een grote 
overcapaciteit aan elektriciteitscentrales in reserve wordt gehouden, hoeft zelfs het volledig 
wegvallen van de stroomverbinding tussen de Eemshaven en de Randstad niet tot 
grootschalige stroomuitval te leiden. Bij nut en noodzaak van de verbinding zetten wij geen 
vraagtekens, wel bij de urgentie. Wij zijn van oordeel dat er meer tijd genomen kan en moet 
worden om een tracé te ontwikkelen dat minder schadelijk is en beter inpasbaar is. Juist het 
langetermijnperspectief rechtvaardigt een grote zorgvuldigheid bij de inpassing in het 
landschap en de leefomgeving van mens en natuur: de Groningers moeten er tenslotte 
minimaal de komende 50 jaar mee leven. 
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Bij dit Rijksinpassingsplan hoort een MER. Doel van het MER: 
‘Het doel hiervan is om het milieubelang een volwaardige rol te geven in de afweging ten 
aanzien van het tracé. Het resultaat van de m.e.r.-procedure is het Milieueffectrapport (MER) 
(...) De m.e.r.-procedure is van groot belang bij het bepalen van het (voorkeurs)tracé. (...) Op 
basis van de randvoorwaarden uit het SEV III, de milieueffecten zoals onderzocht in het 
MER, (net)technische randvoorwaarden, kosten en politiek/bestuurlijke afwegingen is een 
afweging gemaakt die heeft geleid tot het voorkeurstracé voor de verbinding Noord-West 
380 kV EOS-VVL.’ 
 
Het tracé (volgens ons en TenneT), een (smalle) zoekcorridor (volgens u), lag al vast 
voordat er een MER werd gemaakt. Het milieubelang was volstrekt ondergeschikt aan de 
reeds gemaakte keuzes. Serieuze alternatieven, die de mogelijkheid zouden bieden voor 
werkelijke keuzes, werden niet mee genomen in het onderzoek. Of er op het laatst, toen het 
MER in feite al klaar was en de tracékeuze al was gemaakt (er werd al flink onderhandeld 
met de betrokken boeren), alsnog even snel ingefietst.  
 
Het milieubelang heeft geen volwaardige, maar slechts een marginale rol gehad in de 
afweging ten aanzien van het tracé. 
‘Op het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-uitvoeringsbesluiten kan een ieder 
zienswijzen naar voren brengen. Vervolgens wordt het inpassingsplan door de ministers 
vastgesteld.’ 
U maakt hier heel duidelijk waar wij aan toe zijn: iedereen mag zienswijzen indienen, maar 
vervolgens stelt u het plan vast. Ongeacht die zienswijzen.  
 
 
6.2 Tracébeschrijving 
‘Het tracé volgt in grote lijnen het tracé van de bestaande 220 kV-verbinding uitgezonderd 
locaties waar zich wezenlijke milieueffecten voordoen. Op deze locatie is het tracé 
geoptimaliseerd met als doel milieueffecten van de nieuwe 380 kV-verbinding zoveel als 
redelijkerwijs mogelijk te 
voorkomen.’ 
 
Dit staat haaks op de werkelijkheid. Locaties waar zich wezenlijke milieueffecten voordoen 
zijn volgens u de locaties waar gevoelige bestemmingen binnen de magneetveld-zone 
zouden komen. Op die locaties wijkt u zonder meer uit naar een tracé dat: 
- het beste Groningse weidevogelgebied vernietigt, 
- zeer schadelijk is voor verschillende andere weidevogelgebieden, 
- gebieden die behoren tot Natuur Netwerk Nederland ernstig aantast, 
- het prachtige open landschap sterk aantast, 
- zeer ten koste gaat van de belevingswaarde van één van de oudste cultuurlandschappen 

van Europa: Nationaal Landschap Middag-Humsterland, 
- zeer ten koste gaat van de belevingswaarde van veel cultuurhistorisch waardevolle 

elementen. 
Met andere woorden: een tracé dat natuur, cultureel erfgoed, landschap en leefbaarheid 
sterk aantast. In dit licht kunt u toch niet volhouden dat het tracé is geoptimaliseerd. Of zijn 
natuur, cultureel erfgoed, landschap en leefbaarheid geen wezenlijke milieueffecten? 
 
U stelt dat de Wintrackmasten zo ontworpen zijn dat de impact op het landschap kleiner is 
dan bij conventionele vakwerkmasten. Wij delen deze opvatting niet. Windtrackmasten zijn 
dik en massief, vakwerkmasten transparant. Bij Windtrackmasten staan er telkens twee 
massieve palen naast elkaar, bij vakwerkmasten maar één. En de nieuwe Windtrackmasten 
zijn aanzienlijk hoger dan de vakwerkmasten van de huidige 220 kV en er komen meer 
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draden aan. Daarmee maken de Windtrackmasten een veel dominantere indruk in het 
landschap. 
 
Daar komt bij dat bij toepassing van Wintrackmasten bij de aanleg van de nieuwe 380 kV-
verbinding een werkterrein nodig is van gemiddeld 3.000 m2 per mast. Inclusief de opslag 
van teelaarde betreft dit 6.000 m2 per mast. Voor de bouwwegen wordt uitgegaan van een 
gemiddelde lengte van 275 meter en een gemiddelde breedte van 12 meter (inclusief opslag 
teelaarde) per mast: ook nog eens gemiddeld 3.300 m2 per mast. U hebt dus in totaal 
gemiddeld bijna 1 ha per mast als werkgebied nodig. De bouw van vakwerkmasten is veel 
minder ingrijpend: de masten worden in kleinere, lichtere delen aangevoerd en ter plekke in 
elkaar gezet. Het werkterrein is veel kleiner, de masten en dus ook de fundering zijn lichter, 
het benodigde materieel (kranen, heistellingen, vrachtwagens) zijn lichter. Dus de gevolgen 
in de aanlegfase zijn ook kleiner. Dit is overigens in het MER niet in beeld gebracht: de 
keuze voor Wintrackmasten lag bij het begin al vast. De milieugevolgen in de aanlegfase zijn 
niet bij deze keuze betrokken. 
 
U stelt: 
‘Na afloop van alle bouw- en montageactiviteiten worden de gronden die gebruikt zijn als 
werkterreinen en toegangswegen weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht.’  
 
In dit verband vragen wij speciale aandacht voor Nationaal Landschap Middag-Humsterland. 
Kenmerkend voor dit gebied is het bijzondere slotenpatroon en het reliëf. Het gaat hier om 
een zeer oud landschap: de huidige sloten zijn vaak oude prielen van 500 jaar voor Christus, 
toen het gebied nog een kwelder aan de rand van de Waddenzee was. Ook het reliëf stamt 
veelal uit die tijd. Aantasting van deze kenmerken moet worden voorkomen, herstel is 
slechts beperkt mogelijk. 
- Ontgraving van de grond ten behoeve van tijdelijke voorzieningen (werkterrein, 

werkwegen) moet worden voorkomen. Herstel van de oorspronkelijke bodemstructuur is 
immers niet mogelijk. 

- Inklinking en samenpersing van de grond moet worden voorkomen. Ook dit zou 
onomkeerbare schade aan de bodemstructuur veroorzaken. 

- Menging van grond en andere opgebrachte materialen moet worden voorkomen. Er moet 
dus een tussenlaag worden aangebracht zodat opgebrachte materialen zonder probleem 
verwijderd kunnen worden. 

In dit Rijksinpassingsplan en de bijbehorende stukken hebben wij geen maatregelen 
aangetroffen die zorgen voor het behouden van de unieke waarden van Middag-
Humsterland. Dit vinden wij zorgelijk en wij dringen er ten zeerste op aan dat u hier alsnog 
voor zorgt.   
 
 
6.3 Ruimtelijke regelgeving en beleid 
 
6.3.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) worden 13 nationale belangen 
benoemd, waarvoor het Rijk verantwoordelijk is. 
 
De nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding valt onder belang 2 van de SVIR:  
‘Nationaal belang 2 
ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en energietransitie’ 
 
‘De ruimtebehoefte en het beleid voor ruimtelijke inpassing voor de nationale 
elektriciteitsinfrastructuur zijn uitgewerkt in het Derde Structuurschema 
Elektriciteitsvoorziening (SEV III) en ruimtelijk geborgd in het Barro.’ 
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In de SVIR worden ook andere nationale belangen genoemd die op dit Rijksinpassingsplan 
van toepassing zijn. Zoals de nationale belangen 10, 11 en 13.  
 
‘Nationaal belang 10 
ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en 
natuurlijke kwaliteiten’ 
 
‘Cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten 
Landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten geven identiteit aan een gebied. 
Bovendien zijn culturele voorzieningen en cultureel erfgoed van belang voor een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat en daarmee voor de concurrentiekracht van Nederland. Het 
Rijk is verantwoordelijk voor het cultureel en natuurlijk UNESCO-werelderfgoed (inclusief de 
voorlopige lijst), kenmerkende stads- en dorpsgezichten, rijksmonumenten en 
cultuurhistorische waarden in of op de zeebodem.’ 
 
In de Toelichting van het Rijksinpassingsplan stelt u: ‘Op enkele locaties, zoals Middag 
Humsterland, is er sprake van landschappelijke of cultuurhistorische waarde.’  Alsof het 
grootste deel van het gebied niet van landschappelijke of cultuurhistorische waarde zou zijn! 
 
De nieuwe 380 kV zal een gebied doorsnijden met grote cultuurhistorische waarden en 
natuurlijke kwaliteiten. Zo gaat de nieuwe hoogspanning door Nationaal Landschap Middag-
Humsterland: een gebied met cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Het behoort 
tot de oudste cultuurlandschappen van West-Europa en is voorgedragen als cultureel 
UNESCO-werelderfgoed.  
 
Maar dit waardevolle gebied eindigt niet bij de grens van het Nationaal Landschap: ook 
buiten Middag-Humsterland gaat het tracé voor de 380 kV door een uniek een waardevol 
gebied. Een open landschap met weidse vergezichten, doorsneden door maren: vroegere 
kwelderprielen uit de periode voor de eerste menselijke bewoning (500 voor Chr.) Er liggen 
veel, al dan niet bebouwde, wierden in het gebied uit de periode van 500 voor Chr. tot ca. 
1200 na Chr. Er staan veel oude kerken (de oudsten uit ca. 1100) en andere 
(rijks)monumenten. 
 
Landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten geven identiteit aan een gebied. Het 
gekozen tracé voor de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding houdt totaal geen rekening 
met de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied: dit vormde geen 
uitgangspunt, is niet mee genomen in de belangenafweging, heeft geen rol gespeeld bij de 
keuze van de zoekcorridor en heeft vrijwel geen invloed gehad op de verdere uitwerking van 
het VKA.  
 
En ook in het huidige ontwerpplan spelen deze cultuurhistorische en landschappelijke 
waarden in feite geen rol. Zo is er geen apart hoofdstuk opgenomen over de bescherming 
van Middag-Humsterland. Erger: er is zelfs niet geregeld hoe rekening gehouden zal worden 
met de unieke cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van Nationaal Landschap 
Middag-Humsterland. 
 
Wij concluderen dan ook dat dit ontwerp-Rijksinpassingsplan in strijd is met het Rijksbeleid, 
zoals verwoord in belang 10 van de SVIR en zo niet mag worden vastgesteld. 
 
Bij de belangenafweging die tot het vaststellen van de zoek-corridor en uiteindelijk de 
huidige tracékeuze heeft geleid, zijn de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten, 
die de identiteit van het gebied bepalen, niet mee gewogen. Dit is in strijd met artikel 3:4 
Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
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‘Nationaal belang 11 
ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora-  
en faunasoorten’ 
 
‘Natuur 
Om flora- en faunasoorten in staat te stellen om op lange termijn te overleven en zich te 
ontwikkelen zijn vanuit ruimtelijk oogpunt twee zaken essentieel: het behoud van 
leefgebieden en de mogelijkheden om zich te kunnen verplaatsen tussen leefgebieden. In 
internationaal verband heeft Nederland zich met het Biodiversiteitsverdrag en de Europese 
Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000) gecommitteerd aan afspraken over soorten (flora en 
fauna) en leefgebieden van soorten (habitats).’ 
 
De nieuwe hoogspanningsverbinding komt vrijwel midden door het belangrijkste 
weidevogelgebied van Groningen en doorsnijdt ook nog enige andere weidevogelgebieden. 
Deze gebieden worden door de ingreep (grotendeels) voor weidevogels ongeschikt. De 
overblijvende delen zijn te klein om op de lange termijn een gezonde populatie in stand te 
houden. Voor een deel gaat het hier om terreinen die behoren tot het Nationaal 
Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
 
Allereest merken wij op dat compenseren van weidevogelgebieden moeilijk is en dat de 
resultaten erg onzeker zijn. Veel weidevogels hebben een grote plaatstrouw, zijn moeilijk te 
bewegen uit te wijken naar andere gebieden. Het is dan ook van groot belang om, ter 
compensatie, grote aanééngesloten gebieden te realiseren waar voor de vogels optimale 
omstandigheden worden geschapen. 
 
Voor het behoud van de weidevogels is een royale compensatie noodzakelijk. Hier blijkt u 
niet toe bereid: het weidevogelgebied wordt slechts ten dele gecompenseerd, waarbij u er 
vanuit gaat dat er door het verwijderen van de bestaande 220 kV hoogspanningsverbinding 
weer nieuw weidevogelgebied beschikbaar komt (salderen). Dat is zeer twijfelachtig: onder 
de huidige 220 kV broeden op dit moment geen weidevolgels, ook na sloop van de 220 kV 
zijn grote delen van dit gebied niet weidevogel-vriendelijk. En deze strook maakt geen deel 
uit van grotere weidevogelgebieden en is te klein om een levensvatbare populatie te 
huisvesten. 
 
Wij concluderen dan ook dat er in het huidige Rijksinpassingsplan onvoldoende rekening is 
gehouden met de natuurwaarden en met het NNN. Het plan is daarmee in strijd met 
nationale belangen 10 en 11 uit de SVIR, dus in strijd met het Rijksbeleid en mag zo niet 
worden vastgesteld.   
   
‘Nationaal belang 13 
zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en 
infrastructurele besluiten’ 
 
‘Het Rijk is verantwoordelijk voor een goed systeem van ruimtelijke ordening inclusief 
zorgvuldige, transparante ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Dat betekent dat het 
systeem zo ingericht moet zijn dat integrale planvorming en besluitvorming op elk 
schaalniveau mogelijk is en dat bestaande en toekomstige belangen goed kunnen worden 
afgewogen. Gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde zijn hier onderdeel van. 
Het gaat dan zowel om belangen die conflicteren als belangen die elkaar versterken. 
Bij nieuwe ontwikkelingen, aanleg en herstructurering moet in elk geval aandacht zijn voor 
de gevolgen voor de waterhuishouding, het milieu en het cultureel erfgoed. Het Rijk hanteert 
bij nationale infrastructurele en gebiedsontwikkelingsprojecten de werkwijze van Sneller en 
Beter, waarmee participatie en belangenbehartiging van burgers en bedrijven een 
nadrukkelijkere plaats krijgt bij de besluitvorming.’ 
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Het Rijk heeft in 2008, zonder enig contact met burgers en bedrijven, een smalle 
zoekcorridor vastgesteld voor deze 380 kV-verbinding. En sindsdien elke discussie over 
deze zoekcorridor afgehouden. Wij zijn daar hierboven al uitgebreid op in gegaan. Bij het 
vaststellen van de zoekcorridor (TenneT en wij spreken liever van het tracé: veel ruimte zat 
er niet in) was geen geen sprake van een zorgvuldig, transparant ruimtelijk en 
infrastructureel besluit. En ook sindsdien was daarvan geen sprake. Bestaande en 
toekomstige belangen zijn niet goed mee genomen in de belangenafweging. 
Gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde van het gebied speelden in de 
belangenafweging bij dit Rijksinpassingsplan hooguit een ondergeschikte rol. 
 
Het plan is daarmee in strijd met nationaal belang 13 uit de SVIR, dus in strijd met het 
Rijksbeleid en mag zo niet worden vastgesteld.   
   
6.3.2 Barro 
Bij belang 2 staat: 
‘De ruimtebehoefte en het beleid voor ruimtelijke inpassing voor de nationale 
elektriciteitsinfrastructuur zijn uitgewerkt in het Derde Structuurschema 
Elektriciteitsvoorziening (SEV III) en ruimtelijk geborgd in het Barro.’ 
 
Dus de spelregels van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn op dit 
plan van toepassing. Ook Artikel 2.5.12. (bebouwing in het waddengebied), waarin is 
bepaald: 
‘1. Onverminderd hetgeen elders in dit besluit is bepaald ter zake van bebouwing, stelt een 

bestemmingsplan dat betrekking heeft op het waddengebied, dat het oprichten van 
nieuwe bebouwing mogelijk maakt: 

(...) 
b. buiten het stedelijk gebied: regels die ertoe strekken dat de maximaal toelaatbare 

bouwhoogten alsmede de aard of de functie van nieuwe bebouwing passen bij de aard 
van het omringende landschap.’ 

 
De nieuwe 380 kV gaat in het eerste deel vanaf de Eemshaven door het waddengebied. 
Wintrackmasten, maar ook de geleiders en de overige draden, zijn ‘bebouwing’ in de zin van 
de wet. Een Rijksinpassingsplan is feitelijk een bestemmingsplan. En het Barro is Rijks wet- 
en regelgeving. 
 
Dit Rijksplan voorziet in de bouw van een hoogspanningsverbinding met een maximale 
bouwhoogte van de hoogspanningsmasten van 52,50 tot 75 meter. In een open landschap, 
ook in het waddengebied. Het valt niet te verdedigen dat de maximaal toelaatbare 
bouwhoogten alsmede de aard of de functie van nieuwe bebouwing’ zouden  passen bij ‘de 
aard van het omringende landschap.’ 
 
Het plan is daarmee in strijd met het Rijksbeleid en met artikel 2.5.12 van het Barro en mag 
zo niet worden vastgesteld. 
 
 
6.4 Beschrijving plangebied en omgeving 
 
6.4.1 Landschappelijke en cultuurhistorische waarden 
U stelt: ‘Op enkele locaties, zoals Middag Humsterland, is er sprake van landschappelijke of 
cultuurhistorische waarde.’ 
Middag-Humsterland is één van de oudste en best bewaarde cultuurlandschappen van 
Europa en is daarom aangewezen als Nationaal Landschap. Maar dit fraaie landschap 
eindigt niet bij de grens van het Nationaal Landschap: ook daar buiten, in vrijwel het hele 
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gebied dat door de nieuwe hoogspanning wordt doorkruist, is er sprake van grote 
landschappelijke of cultuurhistorische waarde. Deze waarden hebben in de besluitvorming 
over het tracé geen rol van betekenis gespeeld. In dit Rijksinpassingsplan is onvoldoende 
geregeld hoe deze waarden worden beschermd. 
 
6.4.2 Recreatie 
Hier wordt alleen een beschrijving gegeven van de recreatie binnen het plangebied. De 
invloed van de nieuwe hoogspanningsverbinding op de recreatieve en toeristische 
mogelijkheden rond de nieuwe hoogspanning, wordt niet in beeld gebracht. De 380 kV zal 
een dominante invloed op het gebied hebben, van grote afstand zichtbaar en beeldbepalend 
aanwezig. Niet bepaald een beeld waar recreanten en toeristen op af komen. De negatieve 
invloed van de hoogspanning op de recreatieve en toeristische mogelijkheden. tot op grote 
afstand, is niet beschreven, dus niet bij de belangenafweging mee genomen. Zeker niet bij 
de belangenafweging bij het vaststellen van de zoekcorridor.  Dit is strijdig met artikel 3:4 
Awb. Wij zijn dan ook van oordeel dat dit plan in deze vorm niet mag worden vastgesteld. 
 
 
 

7. Uitgangspunten tracékeuze  
 
7.1 SEV III 
U stelt: ‘Nieuwe hoogspanningsverbindingen van 220 kV en meer worden in beginsel 
bovengronds aangelegd. (...) Zodra het vanuit leveringszekerheid en meerkosten 
verantwoord is, zullen nieuwe hoogspanningsverbindingen van 220 kV en meer ondergronds 
worden aangelegd, daar waar de maatschappelijke meerwaarde van ondergrondse aanleg 
evident is. (...) ‘Tot voor kort was 20 kilometer 380 kV-kabel (ondergrondse aanleg) de 
maximaal toelaatbare lengte binnen het Nederlandse hoogspanningsnetwerk. Deze lengte 
wordt volledig gebruikt in het project Randstad 380 kV.’ 
 
Niet wordt onderbouwd waarom het in de Randstad wel ‘vanuit leveringszekerheid en 
meerkosten verantwoord’ was om 20 km hoogspanning te verkabelen en waarom ‘de 
maatschappelijke meerwaarde van ondergrondse aanleg’  in de Randstad wel evident was 
en in Groningen niet. 
 
‘Voor de verbinding Noord-West 380 kV EOS-VVL geldt dat TenneT adviseert hooguit 10 km 
380 kV ondergronds tracé in het project toe te passen. Dit heeft TenneT in november 2015 
schriftelijk medegedeeld aan het Ministerie van Economische Zaken.’ 
Vanuit leveringszekerheid en meerkosten acht TenneT het dus verantwoord 10 km van de 
380 kV verbinding Eemshaven – Vierverlaten te verkabelen. 
  
U stelt: 
‘Zoekgebied 
Vertrekpunt voor het zoekgebied voor de verbinding Noord-West 380 kV EOS-VVL was de 
globale ruimtereservering zoals opgenomen in het SEV III.’ 
 
‘Om conform het uitgangspunt van SEV III nieuwe doorsnijdingen van het landschap zo veel 
als mogelijk te voorkomen, verdient het de voorkeur de nieuwe 380 kV-verbinding geen 
nieuwe doorsnijding van het landschap te laten veroorzaken door deze dus zo dicht mogelijk 
bij of langs het tracé van de bestaande 220 kV-verbinding te ontwerpen.’ 
Dit is niet conform SEV III. 
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SEV III stelt: 
‘6.7. Nieuwe hoogspanningsverbindingen van 220 kV en meer worden in beginsel 
bovengronds aangelegd. Op basis van een integrale afweging op projectniveau kan – voor 
zover dit uit oogpunt van leveringszekerheid verantwoord is - in bijzondere gevallen, met 
name voor kortere trajecten, ondergrondse aanleg worden overwogen. 
Onderzoek en ontwikkeling van de ondergrondse aanleg van hoogspanningsleidingen wordt 
actief bevorderd. Zodra het vanuit leveringszekerheid en meerkosten verantwoord is, zullen 
nieuwe hoogspanningsverbindingen van 220 kV en meer ondergronds worden aangelegd 
daar waar de maatschappelijke meerwaarde van ondergrondse aanleg evident is.’ 
  
Let wel: SEV III stelt als randvoorwaarden voor ondergrondse aanleg dat het vanuit 
leveringszekerheid en meerkosten verantwoord is. En volgens TenneT is dat hier (bij een 
lengte van 10 km) het geval. En bij de afweging wel of niet ondergronds moet worden 
gekeken naar de maatschappelijke meerwaarde. Dus niet naar knelpunten, niet naar 
eventuele conflicten tussen de nieuwe hoogspanning en wettelijke verplichtingen: het gaat 
om de maatschappelijke meerwaarde. Een serieuze analyse van de maatschappelijke 
meerwaarde van ondergrondse aanleg hebben wij in de stukken niet aangetroffen.   
 
‘6.8. Teneinde geheel nieuwe doorsnijdingen van het landschap zoveel mogelijk te 
voorkomen, gelden bij aanleg van nieuwe hoogspanningsverbindingen met een spanning 
van 220 kV en hoger achtereenvolgens de volgende uitgangspunten: 
a. Nieuwe hoogspanningsverbindingen van 220 kV en meer worden waar mogelijk en zinvol 
met bestaande hoogspanningsverbindingen op één mast gecombineerd. 
b. Nieuwe hoogspanningsverbindingen van 220 kV en meer worden waar mogelijk en zinvol 
met bovenregionale infrastructuur of met bestaande hoogspanningsverbindingen 
gebundeld.’ 
 
U stelt dat het SEV III principes beschrijft voor de tracering van een nieuwe 
hoogspanningsverbinding en noemt een aantal uitgangspunten. Waaronder het uitganspunt 
dat daar waar combineren met bestaande verbindingen niet zinvol of mogelijk is, er 
gebundeld moet worden met bestaande verbinding of bovenregionale infrastructuur.  
 
SEV III geeft noch expliciet noch impliciet aan dat hiermee een te slopen 220 kV verbinding 
wordt bedoeld. In tegendeel: zodra de 220 kV verbinding gesloopt is, is het geen bestaande 
verbinding meer en is de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding dus niet meer met een 
bestaande verbinding gebundeld. Het dient ook geen enkel ruimtelijk belang om een nieuwe 
hoogspanningsverbinding te bundelen met infrastructuur die binnen afzienbare tijd uit het 
landschap verdwijnt. Met andere woorden: een dergelijke bundeling is niet zinvol. 
 
Bovendien: combineren is hier wel mogelijk. Immers: de elektriciteitstransportcapaciteit van 
de huidige 220 kV wordt over genomen door de nieuwe 380 kV, waarna de 220 kV kan 
vervallen. 
 
Om de bedoeling van deze bepaling verder te verduidelijken is het woord ‘achtereenvolgens’ 
in de tekst opgenomen. Dus: als mogelijkheid a, combineren, niet kan en de bestaande 
hoogspanning niet uit het landschap verdwijnt, dan wordt terug gevallen op mogelijkheid b: 
bundelen. Nu mogelijkheid a, combineren, wel kan en feitelijk aan de orde is, komt 
mogelijkheid b, volgens SEV III, niet in beeld. 
 
SEVIII biedt een ruimer perspectief en ruimere mogelijkheden dan u in uw Inpassingsplan 
aangeeft. Zo staat er op de door u ingevoegde SEV III-kaart in het Inpassingsplan (pag. 37) 
een bijna rechte en daardoor zo kort mogelijke lijn tussen de Eemshaven en Vierverlaten, 
die een globale indicatie geeft van waar het nieuwe tracé zou kunnen komen te lopen ten 
opzichte van de, ook op deze kaart aangeduide, huidige 220 kV verbinding. Deze lijn volgt 
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daarmee duidelijk niet de bestaande 220 kV, maar wekt eerder de indruk de Eemshavenweg 
te volgen. De door u gekozen zoekcorridor wijkt duidelijk af van deze kaart van SEV III. 
 
Het SEV III biedt daarmee onder andere mogelijkheden om andere alternatieven buiten de 
door u gehanteerde zoekcorridor op te nemen in uw MER. U heeft zelf ook de ruimte 
genomen om alternatieven buiten de door u bepaalde zoekcorridor te onderzoeken (zie uw  
studies met ondergrondse deeltrajecten). Eén van deze alternatieven hebt u opgenomen in 
de MER: alternatief Oranje. Wij verwachten, op grond van uw studies en de studie 
geïnitieerd vanuit de regionale overheden, dat er meerdere en betere alternatieven zijn, 
zowel onder- als bovengronds, die u niet heeft opgenomen in het MER. Deze andere 
alternatieven kwamen voor u pas in beeld toen de zoekcorridor al was vastgesteld en zijn 
niet of niet serieus door u onderzocht. 
 
Nota Ruimte 
SEV III: ‘4.3. Het kabinet heeft zijn doelstellingen voor het ruimtelijk beleid weergegeven in 
de Nota Ruimte. De Nota Ruimte en in het bijzonder paragraaf 4.8.3.1 betreffende de 
elektriciteitsvoorziening vormt het ruimtelijk kader voor het SEV III.’ 
 
In de Nota Ruimte is onder meer afgesproken dat nieuwe grootschalige 
infrastructuurprojecten (zoals 380 kV hoogspanningsverbindingen) in Nationale 
Landschappen niet zijn toegestaan. Waar deze projecten redelijkerwijs, vanwege een groot 
openbaar belang onvermijdelijk zijn, dienen mitigerende en compenserende maatregelen te 
worden getroffen. Dit wordt meegenomen in de integrale afweging op projectniveau, waarbij 
ook gekeken kan worden naar de mogelijkheden van alternatieve tracering. Een dergelijke 
afweging ten aan zien van Middag-Humsterland vinden wij in uw rapporten niet terug. 
 
Ook voor Rijksbufferzones, Ecologische Hoofdstructuur (nu: NNN) en Natura 2000 gebieden 
zullen vaak beperkingen gelden op grond van onder meer landschapskwaliteiten. Voor 
doorsnijding van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS, nu NNN) geldt het nee, tenzij-
principe.  
 
Volgens SEV III: ‘6.11 Aanleg van hoogspanningsverbindingen met een spanning van 220 
kV en hoger geschiedt om dwingende redenen van groot openbaar belang.’  
De 380 kV Eemshaven – Vierverlaten wordt dus aangelegd om dwingende redenen van 
groot openbaar belang. Dat neemt niet weg dat doorsnijding van de NNN slechts is 
toegestaan als er redelijkerwijs geen alternatieven zijn om dit grote openbare belang te 
dienen. 
 
Er zijn goede, ondergrondse en bovengrondse, alternatieven waarbij het Nationaal 
Landschap, het NNN en de weidevogelgebieden worden ontzien. Deze alternatieven 
voldoen aan de uitgangspunten van SEV III. Toch zijn deze alternatieven niet meegenomen 
bij de bepaling van de zoekcorridor en niet of nauwelijks meegewogen bij de vaststelling van 
het VKA. 
 
Volgens SEV III gaat het bij de aanleg van onderhavige  380 kV verbinding uitdrukkelijk over 
de aanleg van een nieuwe verbinding. Wij verzoeken u het vervangen van de bestaande 
verbinding tekstueel aan te passen.  
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7.2 Het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) 
U stelt: 
‘De maatgevende milieuaspecten bij deze afweging per deelgebied zijn leefomgeving, 
ecologie en landschap en cultuurhistorie. Het aantal gevoelige bestemmingen als gevolg van 
de magneetveldzone van de verbinding Noord-West 380 KV EOS-VVL geeft in de keuze 
voor het MMA de doorslag, samen met het aantal vrijgespeelde woningen. Alternatief Roze 
is het 
alternatief met de minste gevoelige bestemmingen binnen de magneetveldzone van de 
nieuwe, bovengrondse 380 kV-verbinding en is daarom het MMA. (...) Het MMA kent dan 
ook een ondergronds tracédeel van circa 10 kilometer.’ 
 
Alternatief roze volgt het VKA, maar komt, in tegenstelling tot het VKA, deels ondergronds. 
Komt daarmee overeen met het alternatief waarvoor de provincie Groningen, de 8 betrokken 
gemeenten en 16 maatschappelijke organisaties en buurtgroepen op 6 februari 2017 hebben 
opgeroepen (zie eerder in deze brief). 
 
 
7.3 Het voorkeursalternatief (VKA) 
U stelt: 
‘De keuze van het tracé van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding heeft 
plaatsgevonden op basis van een integrale afweging van milieufactoren, kosten en 
(net)technische eisen. Dit heeft geleid tot het voorkeurstracé voor de verbinding 
Noord-West 380 kV EOS-VVL gebaseerd op het alternatief Blauw.’ 
Bij een integrale afweging van milieufactoren en (net)technische eisen komt het MMA als 
beste alternatief uit de bus. Dus alleen op basis van de meerkosten is toch gekozen voor het 
VKA: Groningen is het niet waard, volgens de minister! 
 
Zoals eerder gesteld: volgens TenneT is gedeeltelijk ondergrondse aanleg op grond van 
leveringszekerheid en kosten verantwoord. En de maatschappelijke meerwaarde van 
ondergrondse aanleg is in de rapporten bij dit project, ten onrechte, niet in beeld gebracht. 
Hier is geen goede belangenafweging gemaakt. En er is, gezien de vermijdbare schade aan 
NNN en Nationaal Landschap, ook geen sprake van een goede ruimtelijke ordening. 
 
‘Landschap en cultuurhistorie.  
Een hoogspanningslijn kan de landschappelijke patronen en karakteristieken aantasten of de 
samenhang tussen landschapselementen verstoren. Ook kan een hoogspanningslijn invloed 
hebben op cultuurhistorisch belangrijke elementen, bijvoorbeeld rijksmonumenten en 
aardkundige elementen zoals kreekruggen. Een hoogspanningslijn maakt echter zelf ook 
onderdeel uit van een landschap, en kent een eigen identiteit. Door zoveel mogelijk 
rechtstand na te streven en aansluiting te zoeken bij bestaande elementen in het landschap 
kunnen de effecten tot een minimum beperkt worden.’ 
 
Deze hoogspanningslijn tast de landschappelijke patronen en karakteristieken aan en 
verstoort de samenhang tussen landschapselementen. De 380 kV heeft invloed op 
cultuurhistorisch belangrijke elementen, zoals rijksmonumenten, aardkundige elementen 
zoals kreekruggen en zelfs op een Nationaal Landschap. 
 
Wij onderschrijven dat de effecten van de hoogspanning beperkt kunnen worden door zoveel 
mogelijk rechtstand na te streven en aansluiting te zoeken bij bestaande, blijvende element 
en in het landschap. Echter: deze verbinding, het VKA, voldoet daar niet aan. 
 
U stelt in de toelichting: 
‘Het tracé van de nieuwe 380 kV-verbinding heeft een grotendeels autonoom 
traceringsprincipe. Dit is het geval als een verbinding herkenbaar is als bovenregionale 
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infrastructuur en slechts van richting verandert als gevolg van grootschalig ander 
ruimtegebruik of, over langere afstand, bundelt met een element van bovenregionaal 
schaalniveau. De verbinding reageert niet op lokale verschijnselen en kent geen afwijkingen. 
Daarnaast is grotendeels op basis van rechtstanden getraceerd.’ 
 
Dit klopt niet. De nieuwe 380 kV verandert keer op keer van richting, niet als gevolg van 
ander grootschalig ruimtegebruik maar om kleine elementen als individuele woningen te 
ontwijken. Ook bundelt de nieuwe 380 kV niet met een element van bovenregionaal 
schaalniveau. De 220 kV zal worden gesloopt, is in de toekomst dus niet meer ruimtelijk 
relevant. Over 30, 40 jaar weet niemand meer dat die 220 kV ooit in het landschap aanwezig 
was, maar ergert men zich nog wel aan de slordige, onnodig storende meanderende 
tracering van de 380 kV. Zoals men zich nu nog ergert aan de slordige tracering van de 
huidige 220 kV. 
 
- De bestaande 220 kV Eemshaven – Vierverlaten loopt met 3 duidelijke knikken door het 

landschap. Tussen Loppersum en het Reitdiep zijn er nog een paar heel geringe 
veranderingen van richting, de landschappelijke invloed daarvan is beperkt. 

- De nieuwe 380 kV verbinding Eemshaven – Vierverlaten loopt met 13 duidelijke knikken 
door het landschap: 10 knikken meer. En ook hier, tussen deze duidelijke knikken zijn er 
veel kleine veranderingen van richting. 

- Wat betreft rechtstand is het nieuwe tracé dus ruim 4x zo slecht als het oude (dat ook al 
niet best is). 

 
De nieuwe 380 kV wordt zo veel mogelijk ‘gebundeld’ met de bestaande, te slopen 220 kV. 
Dit om een ‘nieuwe doorsnijding van het landschap’ te voorkomen. Zo stelt u. 
De nieuwe 380 kV verbinding, totale lengte ruim 41 km, wordt over een lengte van ca. 14 km 
‘gebundeld’ met de te slopen 220 kV: slechts 1/3 van het 380 kV tracé volgt het bestaande 
220 kV-tracé. De 380 kV volgt voor het overige een nieuw tracé, dat qua ontwerp en 
vormgeving geen enkele relatie heeft met de bestaande 220 kV. 
 
U bent zich hiervan bewust: 
‘De nieuwe 380 kV-verbinding heeft meer richtingsveranderingen en is dus visueel meer 
zichtbaar in het open landschap dan de 220 kV-verbinding die wordt verwijderd. Daardoor 
ontstaat een nadrukkelijkere en zichtbare lijn onder andere in het cultuurhistorisch 
waardevolle Landschap Middag-Humsterland met daarbinnen gelegen wierden.’ 
 
Uw VKA is dus voor het grootste deel objectief in strijd met uw uitgangspunten. Dit 
inpassingsplan voldoet niet aan een goede ruimtelijke ordening. 
 
U stelt: 
‘Kosten 
De bandbreedte van de kosten van alle [bovengrondse en ondergrondse] alternatieven loopt 
van € 290 miljoen tot € 450 miljoen (bouwkosten). De verwachte meerkosten [ondergronds] 
bedragen circa 130 tot 135 miljoen euro (bouwkosten’ 
Hier wordt alleen naar de kosten gekeken, de opbrengsten worden niet vermeld. 
Vermoedelijk zijn die, in de komen 50 jaar, aanzienlijk: ook op dit moment is TenneT, met 
enig aandeelhouder het ministerie van EZ, zeer winstgevend. De provincie Groningen, de 
mensen die schade ondervinden, die geconfronteerd worden met (weer) een afwaardering 
van hun landschap, hun leefomgeving, delen niet in die winst. Dit zijn ook maatschappelijke 
kosten, die in uw belangenafweging inzichtelijk gemaakt en meegewogen hadden moeten 
worden. Een dergelijke afweging hebben wij in uw rapporten niet aangetroffen. 
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U stelt: 
‘Van de bovengrondse alternatieven heeft tracéalternatief Blauw de minst nadelige effecten 
op het milieu omdat dit alternatief van alle bovengrondse alternatieven de minste gevoelige 
bestemmingen raakt. Het tracéalternatief Blauw bevindt zich qua kosten binnen de 
bandbreedte van alle bovengrondse alternatieven. Daarom is het voorkeurstracé van de 
verbinding Noord-West 380 kV EOS-VVL - zoals dat is vastgelegd in dit inpassingsplan - 
gebaseerd op het alternatief Blauw.’ 
 
Doorslaggevende argumenten voor de keuze van het voorkeurstracé waren niet de unieke 
landschappelijke waarden, de natuurwaarden, de cultuurhistorische waarden. Niet de 
aantasting van het NNN of Nationaal Landschap Middag Humsterland. Waarden die de 
identiteit van het gebied bepalen, de leefbaarheid, de economische mogelijkheden. Waarden 
die het gebied een toekomst geven.  
 
Nee, doorslaggevend waren: 
- het aantal gevoelige bestemmingen dat door het tracé geraakt wordt (een kwestie van 

geld: gevoelige bestemmingen kunnen veelal aangekocht worden); 
- de kosten. 
U hebt bij deze belangenafweging uitsluitend gekeken naar de nationale belangen, de 
belangen van Groningen en de Groningers speelden geen rol. 
 
 
7.4 MMA en Gebiedsproces 
Andere alternatieve, die meer rekening houden met cultuurhistorische waarden, natuur, 
landschap en die wel kunnen rekenen op draagvlak, zowel deels ondergronds als geheel 
bovengronds, zijn zeker mogelijk. Van meet af aan hebben wij herhaaldelijk aangegeven dat 
een gebiedsproces (met verantwoordelijke overheden, TenneT, maatschappelijke 
organisaties en burgers) tot een breed gedragen oplossing zal leiden. Er is elders voldoende 
ervaring opgedaan met dergelijke gebiedsprocessen, er zijn inmiddels veel ervaren 
deskundigen die een dergelijk proces goed kunnen begeleiden. Zo’n gebiedsproces zorgt 
voor begrip voor de uiteindelijk gekozen oplossingen, voor afname/verdwijnen van 
weerstand daar waar wensen niet ingewilligd blijken te kunnen worden. Dit omdat 
belanghebbenden in het proces betrokken en gehoord zijn en daardoor begrip hebben 
gekregen voor de meerwaarde en onmogelijkheden van de uitkomsten.  
 
De uitkomsten worden in een dergelijk proces vanuit lokale waarden en kennis ook vanuit 
vele kennishoeken geoptimaliseerd. De vigerende formele en technische kaders geven 
hierbij de reikwijdte van de zoekmogelijkheden aan. Daarnaast leidt een dergelijk proces 
aantoonbaar tot een snellere uitkomst dan alleen het volgen van het formele spoor: dit leidt 
immers tot weerstand, met alle gevolgen van dien.  
 
Dit hebben we ook herhaaldelijk aan u meegegeven. Hoe dan ook: het kan nu niet zo zijn 
dat u zich uiteindelijk beroept op tijdsdruk om af te zien van de ontwikkeling van een minder 
schadelijk VKA. Deze tijdsdruk kan en mag in onze ogen niet de reden worden waarom 
Groningen de komende 50 tot 100 jaar met een onwenselijke en onnodig schadelijke 
hoogspanningsverbinding komt te zitten.  
 
We hebben u in dit opzicht een pragmatische handreiking gedaan: alternatief Rose (uw 
MMA), met een ondergronds deeltracé, om zo de meest kwetsbare waarden te ontzien. Wij 
zien echter vooralsnog, als een gebiedsproces nu niet meer tot de mogelijkheden behoort, in 
alternatief Oranje het beste alternatief (onze MMA en VKA) van de door u gepresenteerde 
alternatieven. Het is korter en heeft minder impact op het oude landschap, ontziet Nationaal 
Landschap Middag Humsterland en het belangrijkste weidevogelgebied. Wel moet bekeken 
worden of het aantal gevoelige bestemmingen hier omlaag gebracht kan worden. Dat gaat 
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echter om 1 of 2 huizen, dus het is onze ogen realistisch en noodzakelijk dit verder te 
onderzoeken. 
 
Met een gebiedsproces zal, naast het meest optimale tracé, ook het meest draagvlak 
worden gegeneerd en daarmee de door u voorgestane maatschappelijke meerwaarde en 
acceptatie.  
 
Wij roepen u dan ook nogmaals op: gooi het roer om en start alsnog een gebiedsproces voor 
de ontwikkeling van een nieuw tracé. 
 
 
 

8. Onderzoek Milieu en Waarden 
 
8.1 Aankoop woningen in magneetveldzone 
U hecht erg veel waarde aan het verminderen van gevoelige bestemmingen binnen het 
magneetveld. TenneT acht het gepast om bewoners (eigenaren, huurders, pachters) van de 
gerealiseerde gevoelige bestemmingen (de 2 of 3 woningen die binnen het magneetveld van 
het VKA vallen) ‘de gelegenheid te bieden om op vrijwillige basis hun woning aan 
TenneT te verkopen tegen een bedrag dat een volledige schadeloosstelling betekent.’  Dit is 
vrijwillige verkoop, geen onteigening (er is ook geen onteigeningstitel). Verstaat TenneT 
onder ‘volledige schadeloosstelling’ desondanks een schadeloosstelling die overeenkomt 
met het bedrag dat bij onteigening zou zijn uitbetaald? 
 
 
8.2 Leefomgevingsaspecten: geluid, trillingen en luchtkwaliteit in de realisatiefase 
U stelt:  
‘Tijdens de realisatiefase kan hinder optreden als gevolg van de bouw- en 
afbraakwerkzaamheden. Daarbij kan gedacht worden aan zwaar transport, heien, 
rijden met shovels en bronbemaling. 
De afstanden waarbinnen het geluid als gevolg van de realisatiefase hoorbaar kan zijn, 
variëren van 300 meter in het stedelijk gebied tot zo’n 750 meter in het landelijk gebied aan 
weerszijden van de te bouwen of te slopen verbinding. Deze afstanden betreffen de 
langdurige activiteiten op de bouwplaats van de mast, met name de shovel- en de 
kraanwerkzaamheden.’ 
Voor een deel zijn deze langdurige werkzaamheden met zwaar materieel een direct gevolg 
van uw keuze voor Wintrackmasten. De bouw van vakwerkmasten is veel minder ingrijpend. 
 
U stelt: 
‘Effectief wordt er bij een mastlocatie niet meer dan 4 maanden gewerkt. 
Heiwerkzaamheden vormen de belangrijkste geluidbron. In principe zullen deze 
werkzaamheden per wintrackmast in circa drie werkdagen plaatsvinden, waarbij alleen 
overdag werkzaamheden plaats zullen vinden.’ 
Wij zijn blij dat u niet van plan bent de heiwerkzaamheden ‘s nachts voort te zetten. Maar het 
overige werk gaat blijkbaar wel dag en nacht door. Met drastische gevolgen voor de 
leefbaarheid in het gebied voor mens (zwaar verkeer, niet alleen op het werkterrein maar 
ook bij woningen, bouwlampen op het werkterrein die tot in de wijde omgeving zichtbaar zijn) 
en dier (verlichting en verstoring). Er wordt effectief per mastlocatie wellicht niet meer dan 4 
maanden gewerkt, maar die werkzaamheden worden wel verspreid in een periode van enige 
jaren uitgevoerd. Wie pech heeft zit dus jaren lang, ook ‘s nachts, met hinder door geluid en 
trillingen en zwaar verkeer voor de deur. 
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En wie betaalt de schade door trillingen? Verwijst TenneT naar de NAM en omgekeerd tot 
de bewoner het zelf mag uitzoeken? Bij wie ligt de bewijslast? In dit Rijksinpassingsplan is 
hierover niets geregeld. Hier maken wij ernstig bezwaar tegen. 
 
Wij wijzen er ook met nadruk op dat de nieuwe 380 kV een gebied doorkruist waar 
vleermuizen voorkomen. Verlichte bouwplaatsen kunnen de routes van de vleermuizen 
blokkeren. U hebt de vleermuisroutes en de vaste verblijfplaatsen niet in kaart gebracht. Dit 
dient alsnog te gebeuren. 
 
 
8.3 Landschap en cultuurhistorie 
 
8.3.1 Algemeen beeld 
Uw aandacht voor landschap en cultuurhistorie, speciaal / juist waar dit gebied zich 
onderscheidt van de rest van Nederland / de wereld, is nogal mager. De 380 KV-leiding gaat 
dwars door Noord-Groningen waarvan, grote delen zijn aangewezen als waardevol 
cultuurlandschap (vroeger WCL geheten), Belvedère gebied, Unesco-Werelderfgoed gebied, 
Nationaal Landschap e.d. En dat is, vergeleken met andere te doorsnijden gebieden in 
Nederland niet niks als je naar de kaart kijkt. 
 
Noord-Groningen is daarom zo speciaal omdat daar veel waardevolle en karakteristieke 
gebieden, ensembles en (beschermde) dorpsgezichten voorkomen met diverse afzonderlijke 
waardevolle elementen zoals wierden, kerken, borgen, boerderijen, historische structuren, 
ontginningspatronen, openheid versus beslotenheid (zichtlijnen), bedijkingsgeschiedenis, 
waterlopen, dijkrestanten en reliëf (de oude Fivel loop!). De combinatie is hierbij meer dan 
de som der delen! 
 
De Nota Belvedère biedt helaas geen wettelijke bescherming, maar is slechts een 
handreiking voor (te maken) beleidsstukken. Maar daarom niet minder belangrijk: het gaat 
immers om Rijksbeleid. Dan mogen wij ook verwachten dat toch tenminste het Rijk, bij het 
maken van plannen, deze nota in acht neemt. 
 
Met betrekking tot de Monumentenwet / Erfgoedwet: hier wordt alleen de bescherming en 
het behoud van het erfgoed in de bodem genoemd. Het gaat in deze wet niet alleen om het 
omgaan met (rijks)monumenten, maar ook om beeldbepalende, karakteristieke en 
waardevolle bouwwerken en ensembles, stads- en dorpsgezichten e.d. 
 
Ook in de Nota Ruimte en de Omgevingswet staan daar opmerkingen over. Op provinciaal 
niveau (in ieder geval in de Omgevingsvisie Groningen) wordt het omgaan met de 
kernkwaliteiten en de bescherming van landschappelijke, cultuurhistorische, archeologische 
en aardkundige waarden zeer uitvoerig (voor het doorsneden gebied) vermeld. Ook dat 
(provinciaal) beleid moet worden meegenomen in het MER. 
 
8.3.2 Landschap 
De nieuwe 380 kV doorkruist twee typen landschappen: het dijkenlandschap en het 
wierdenlandschap. 
 
In de Omgevingsvisie Provincie Groningen 2016 - 2020 wordt het gebied als volgt 
gekarakteriseerd: 
‘1 Wierdenland en Waddengebied  
Het deelgebied Wierdenland en Waddengebied wordt gekenmerkt door het 
wierdenlandschap met grote open ruimten waarin wierden(dorpen) liggen langs natuurlijke 
waterlopen in de kerngebieden en wierde(dorpen) in reeksen samenvallen met oude 
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kustlijnen. Het Waddengebied heeft een grootschalig open dijkenlandschap van parallelle 
dijken met boerderijreeksen langs slaperdijken.  
Het Nationaal Park Lauwersmeer, het Werelderfgoed Waddenzee en het Nationaal 
Landschap Middag-Humsterland zijn belangrijke gebieden voor de natuur en recreatie in 
onze provincie. Het gebied heeft een voornamelijk agrarisch karakter, met kleinschaliger 
landbouw langs het Reitdiep en in het Middag-Humsterland en grootschalige (voornamelijk) 
akkerbouw in de noordelijke kustpolders.’ 
 
Grote open ruimten, grootschalige openheid, panoramische vergezichten. Natuurlijke 
waterlopen (de maren, die hun oorsprong vinden in oude kwelderprielen uit de tijd voor de 
menselijke bewoning): een gebied waar door de grootschaligheid en de landschapspatronen 
de oorsprong van het land nog goed te herkennen is. Een soepele overgang tussen het 
unieke open landschap van de Waddenzee en het vasteland. De rust, weidsheid, open 
horizon en natuurlijkheid inclusief duisternis, worden hoog gewaardeerd.  
 
Wij vinden het dan ook van groot belang dat deze nieuwe hoogspanningsverbinding zo goed 
mogelijk in dit unieke landschap wordt ingepast. Bij het ontwerp van de verbinding en het 
ontwikkelen van het VKA speelden echter de unieke karakteristieken van dit waardevolle 
landschap in feite geen rol. Er was ooit een 220 kV kronkelend door dit landschap getrokken, 
dus nu kan er volgens u ook wel een 380 kV doorheen: hoger, groter, massiever en met nog 
meer kronkels. Schade aan het landschap? Dat valt in uw ogen wel te compenseren. 
 
Aantasting van openheid door de nieuwe 380 kV valt niet te compenseren. Op geen enkele 
manier. Wij zijn dan ook van oordeel dat de waardering ‘neutraal, dankzij landschapsplan’ in 
het MER onjuist is. Deze waardering behoort te zijn: negatief ondanks uitvoering van 
landschapsplan, zeer negatief indien geen compenserende maatregelen worden genomen. 
 
8.3.3 Landschapscompensatie 380kV-lijn 
De 380kV-lijn volgt een tracé van de Eemshaven tot Vierverlaten. De lijn passeert 
verschillende landschapstypen, ieder met eigen karakteristieken. Van het dijkenlandschap bij 
de Eemshaven, door het wierden- en meedenlandschap, waaronder het Middag-
Humsterlandgebied. De lijn eindigt  aan de rand van de stad. 
 
Deze bovenregionale lijn doorsnijdt het landschap. Om dit te verzachten is maatwerk nodig 
om de storende invloed zoveel mogelijk en waar dit mogelijk is te verzachten dan wel te 
compenseren. 
 
Aansluiting zoeken bij het Landschapsontwikkelingsplan Noord-Groningen (LOP) uit 2005, 
waar in de landschappelijke waarden goed beschreven staan en voorbeelden voor 
versterking staan uitgewerkt, is een goede insteek. Geef ruimte voor het proces van 
planontwikkeling, naar uitvoering en de instandhouding (beheer). Dit betekent niet alles te 
voren vastleggen. Binnen de randvoorwaarden moet een zorgvuldige planontwikkeling en 
uitvoering met betrokken mogelijk gemaakt worden. Geef ruim de tijd voor goed overleg met 
de betrokkenen en zorgvuldige invulling en uitvoering. 
Stop het geld voor het beheer in een fonds voor dit gebied. 
 
8.3.4 Conclusie inpassingsplan Landschap en cultuurhistorie 
Wij vragen specifieke aandacht voor twee specifieke locaties: Wierde de Weer en Klein 
Wetsinge. Wierde de Weer is nader uitgewerkt in het landschapsplan maar dit is onvolledig. 
Klein Wetsinge ontbreekt als uitwerking in het landschapsplan. Dus dit blijft een 
aandachtspunt. 
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De conclusie dat er geen onaanvaardbare landschappelijke effecten optreden door de 
nieuwe 380 kV verbinding is subjectief en de vraag blijft of dit met compensatie maatregelen 
voldoende verzacht kan worden. En dit geldt ook voor de cultuurhistorische waarden – 
kerken, molens en historische ensembles in het landschap, die worden aangetast door de 
directe nabijheid van de 380 kV lijn, zoals in Klein Wetsinge bijvoorbeeld. 
 
8.3.5 Noord-West 380 kV Eemshaven-Vierverlaten. Landschapsplan op hoofdlijnen 
Naar aanleiding van bijlage 2, het nu ter visie gelegde concept Landschapsplan op 
hoofdlijnen, maken wij de volgende opmerkingen. 
 
De openingszin van de inleiding luidt: 
‘Dit Landschapsplan op Hoofdlijnen is een overzicht van mogelijke inrichtingsmaatregelen 
die nodig zijn voor een goede ruimtelijke inpassing van de hoogspanningsverbinding Noord-
West 380 kV en daarmee voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de nieuwe verbinding.’ 
 
Deze zin staat haaks op de door ons ervaren werkelijkheid Een dergelijk massaal ijzeren 
gordijn valt niet aanvaardbaar in het landschap in te passen. De hoogspanningsverbinding 
wordt 55 tot 75 meter hoog. De hoogte van flatgebouwen van 19 tot 25 verdiepingen, bijna 
de hoogte van de Martinitoren (97 m). In een open landschap waar een toren van 30 m al 
erg hoog is! 
 
Met landschappelijke maatregelen wordt deze hoogspanning niet aanvaardbaar. De 
inpassing kan wel worden verbeterd door het aantal knikken in het tracé drastisch te 
verminderen, meer aansluiting te zoeken bij bovenregionale landschappelijke structuren, bij 
de tracering meer rekening te houden met landschap, cultuurhistorie en natuur. 
 
Verder wordt in de tekst regelmatig gesproken van mitigerende maatregelen. Van 
mitigerende maatregelen is sprake als door de maatregelen de (hier: landschappelijke) 
gevolgen van de ingreep worden verzacht. Daar is hier geen sprake van. De 
hoogspanningsverbinding blijft even zichtbaar, even storend. Tenzij beplantingsmaatregelen 
worden genomen, die haaks staan op het eigen, open karakter van het gebied. Er kunnen 
wel compenserende maatregelen worden genomen: daarmee blijft de nieuwe 380 kV 
detoneren in het landschap, maar op andere plekken worden karakteristieke waarden 
versterkt, wordt het landschap verbeterd. Wij dringen er op aan in de tekst het begrip 
‘mitigatie’ te vervangen door ‘compensatie’.     
 
Blz. 6: tekst ‘de inpassing van hoogspanningslijnen is het zoeken naar de juiste plaats en 
vormgeving van de lijn in het landschap …. zodat een vanzelfsprekende en ontspannen 
verhouding tussen lijn en landschap ontstaat’. Juist deze stap is bij de ontwikkeling van het 
huidige tracé overgeslagen. De lijn in het landschap is niet opnieuw bekeken. De oude lijn 
(220 kV) is als uitgangspunt genomen, wordt deels gevolgd. Het resultaat is een nog 
verdergaande en onnodige aantasting van het landschap. 
  
Blz. 7:  ‘Samenhang zoeken met elementen van een vergelijkbaar schaalniveau als de 
hoogspanningsverbinding zelf’. In dit gebied zijn er geen vergelijkbare landschapselement 
op bovenregionaal niveau, behalve de Eemshavenweg. 
 
Blz. 9:  ‘Principes voor inpassingsmaatregelen’ 
‘Het relatief open Groningse landschap geeft weinig aanleiding voor het toevoegen van 
elementen. Dat zou de openheid van het landschap geen recht doen.’ Toevoegen van 
kwaliteit kan, behalve door aanplant van opgaande beplantingen (ongewenst in een open 
landschap), ook op andere manieren worden toegepast. Voorbeelden: brede ecologisch 
beheerde bermen/dijken en akkerranden, versterking sloten, enz.  
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Blz. 9 en verder: ‘Zicht op de verbinding’  
‘Het “verstoppen” van de 380 kV masten en lijnen door bijvoorbeeld het aanbrengen van 
beplanting nabij de verbinding is praktisch niet mogelijk. (...) Aanpassing van de ruimtelijke 
opbouw van het gebied waarin een nieuwe hoogspanningsverbinding wordt gerealiseerd 
door het aanbrengen van beplantingen langs bijvoorbeeld kavelgrenzen of wegen kan wel 
zinvol zijn.’ 
Dit staat haaks op het koesteren van de voor dit gebied kenmerkende openheid en 
vergezichten en in grote delen van het gebied de slingerende structuur. Hier dient dan ook 
erg voorzichtig en terughoudend mee om te worden gegaan. De maatregelen en impressies 
die op de bladzijden 9 – 15 worden beschreven, passen niet bij de in dit gebied dominante 
landschapstypen, doen afbreuk aan die landschapstypen en zijn dan ook in het algemeen 
niet gewenst. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de landschapsdeskundige 
die deze maatregelen heeft bedacht, totaal geen gevoel heeft voor de kenmerkende 
karakteristieken van het Noord-Groninger land. 
 
Blz. 16 en verder: Inpassingsmaatregelen 
Wij vinden het een goed uitgangspunt en dat bij de maatregelen / de uitwerkingen het 
LandschapsOnwikkelingsPlan (LOP) gevolgd wordt. 
 
Zichtafstand 
Blz. 16: U stelt: 
‘De inrichtingsmaatregelen die in dit Landschapsplan zijn opgenomen moeten gerelateerd en 
kunnen worden aan de nieuwe 380kV verbinding. Over het algemeen zullen deze 
landschappelijke inrichtingsmaatregelen in de nabijheid van het project worden gesitueerd.’ 
 
Het is de vraag of dit een bruikbaar uitgangspunt is. Door de aanleg van de 380 kV wordt de 
grootschalige openheid van het landschap aangetast. De nieuwe hoogspanningsverbinding 
is van grote afstand zichtbaar (bij masthoogte van 55 – 75 meter: zichtafstand 30- 35 km) en 
dominant in het landschap aanwezig. Bij de inrichtingsmaatregelen dient naar ons oordeel 
vooral gekeken te worden naar maatregelen die het landschap, en daarmee de recreatief-
toeristische mogelijkheden, binnen deze zichtafstand versterken. Als compensatie voor de 
(niet weg te poetsen) landschappelijke schade door de nieuwe 380 kV. 
 
‘In de Landschapsplannen bij inmiddels vastgestelde Inpassingsplannen blijkt dat de 
opgenomen maatregelen liggen binnen een zone van circa 1,5 km breed aan beide zijden 
van een nieuwe verbinding.  
Deze grens is veel te krap gekozen. Verzachtende maatregelen om de 
hoogspanningsverbinding zelf in te passen conflicteren al snel met de kenmerkende 
karakteristieken van dit gebied. En zijn dus niet toepasbaar. Gezocht zal moeten worden 
naar compensatie mogelijkheden. Mogelijkheden om de landschappelijke waarden te 
versterken in het gebied dat door dit plan wordt aangetast. De openheid van het landschap 
wordt aangetast in binnen de zichtafstand van deze hoogspanningsverbinding: binnen die 
afstand vermindert de openheid. 
 
‘Deze afstand tot de nieuwe verbinding als grens voor in een Landschapsplan op te nemen 
maatregelen is met name bepaald door de ‘Kritische kijkafstand’. De kritische kijkafstand 
bedraagt ca. 1200 meter. Dit is de afstand waarop de contouren en het onderscheid van 
individuele ‘gewone’ objecten vervagen en versmelten met de achtergrond.’ 
Deze ‘kritische kijkafstand’ is wellicht in andere gebieden en voor een ander type objecten 
een bruikbare maat, maar in gebieden die gekenmerkt worden door grootschalige openheid 
en panoramische vergezichten, zoals en waddengebied en het Noord-Groninger wierden- en 
dijkenlandschap, gaat dit niet op. 
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Hieronder twee maal de Eemshaven, gezien vanaf Borkum. Zichtafstand: ca. 12 km. 
De eerste foto is het werkelijke uitzicht, de tweede foto is bewerkt: de windturbines zijn 
verwijderd. Deze foto’s maken duidelijk dat in een grootschalig open landschap dominante 
structuren, zoals windturbines of wintrackmasten, niet  vervagen en versmelten met de 
achtergrond. 
 
 

 
Foto: Eemshaven vanaf Borkum. 
 
 

 
Foto: Eemshaven vanaf Borkum, bewerkt: zonder windturbines. 
 
 
Bij viewshed analyse, uitgaande van een gemiddelde masthoogte van 57 m, blijkt dat uit de 
Wintrackmasten het onderstaande gebied zichtbaar is. Dit zou het gebied kunnen zijn waar 
de openheid wordt aangetast. Dus het gebied dat landschappelijke schade gaat ondervinden 
van de nieuwe 380 kV. 
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Kaart: viewshed analyse van nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding, uitgaande van een 
gemiddelde masthoogte van 57 m. 
 
 
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in 2009 het rapport uitgebracht: ‘Hoe open is de 
Waddenzee? Een indicator voor de openheid van het Waddenlandschap.’ 
‘In deze studie wordt de openheid van het Waddenlandschap geanalyseerd met behulp van 
metingen van zichtafstanden, topografische kaarten en hoogtegegevens van bebouwing in 
en rond de Waddenzee. De resultaten zijn omgerekend naar een indicator voor de openheid. 
(...) Deze indicator voor de openheid van de Waddenzee maakt het mogelijk om effecten op 
het landschap mee te nemen in toekomstige beleidsafwegingen.’ 
 
Uit de studie blijkt: ‘In Nederland komen zichtafstanden van meer dan 40 km regelmatig 
voor, zowel aan de kust als in het binnenland.’  Maar concludeert dat een redelijke maat voor 
de zichtafstand in de Waddenzee 25 km is. 
 
De in deze studie toegepaste methodiek is, naar ons oordeel, beter geschikt voor het 
objectiveren van waarden als openheid en zichtafstand in het Noord-Groninger land dan de 
door u gehanteerde methode. 
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Compenseren van openheid 
Wij zijn van oordeel dat binnen de zichtafstand de landschappelijke kwaliteit door de nieuwe 
380 kV hoogspanningsverbinding wordt aangetast. Maatregelen ter compensatie van deze 
landschapsschade zouden dan ook aan het gebied binnen de zichtafstand van de nieuwe 
380 kV ten goede moeten komen. En dat is in ieder geval een veel groter gebied dan de 
strook van 1,5 km rond de nieuwe hoogspanningsverbinding waar u van uit gaat. 
  
Uitvoering en beheer 
Blz. 37: Hoofdstuk 5. Uitvoering en beheer  
Erg summier en beknopt weergegeven en onduidelijk. Uitvoeringstermijn zijn niet 
aangegeven – wie gaat dit coördineren en afstemmen met lopende projecten. Hoe worden 
de bewoners erbij betrokken enz.…. 
Welke rol speelt TenneT/EZ bij de uitwerking – moet straks iedere uitwerking ter 
goedkeuring voorgelegd worden? Wie heeft de regie ? De provincie?  
 
Blz. 37: 5. Uitvoering en beheer 
‘Uitgangspunt is dat de realisering van de landschappelijke inpassing tijdig, na realisatie van 
de verbinding zal plaatsvinden. Deze termijn is opgenomen in de regels van het 
Inpassingsplan.’ 
 
Deze termijn is geregeld in artikel 14 van de planregels: 
‘Artikel 14 Algemene gebruiksregels 
14.1 Strijdig gebruik 
Onder een gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval verstaan: (...) 
b. het niet voorzien in de landschappelijke inpassing van de verbinding, conform het als 
bijlage 2 bij dit plan opgenomen Landschapsplan, binnen 5 jaar na de aanleg van de 
hoogspanningsverbindingen en de bijbehorende bouwwerken (...); 
 
14.2 Afwijken van de algemene gebruiksregels 
De Minister van Economische Zaken kan bij omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in 14.1 onder b. en een andere vorm van landschappelijke inpassing toestaan dan 
uitgewerkt in het Landschapsplan. De Minister betrekt bij zijn besluit de gemeenten op wiens 
grondgebied en de grondeigenaren en beheerders op wiens gronden de landschappelijke 
inpassing zal plaatsvinden.’ 
 
De landschapsmaatregelen moeten dus binnen 5 jaar gerealiseerd worden. De minister 
heeft in 14.2 wel de mogelijkheid om andere landschappelijke maatregelen toe te staan, 
maar niet om de termijn te verlengen. 5 jaar lijkt een lange periode, maar wij pleiten er voor 
dat het uiteindelijke landschapscompensatieplan in een zorgvuldig proces en in goed overleg 
met alle stakeholders tot stand gebracht wordt. Daar is tijd voor nodig, die tijd moet er dus 
zijn.  
 
Voorts vrezen wij dat er nu in korte tijd een plan uit de grond gestampt en uitgevoerd wordt, 
waarna de middelen om deze nieuwe landschapselementen in stand te houden ontbreken. 
 
Wij dringen er bij u op aan: 
- de minister in artikel 14.2, onder voorwaarden, de bevoegdheid te geven toe te staan dat 

een een deel van de werkzaamheden op een later tijdstip wordt uitgewerkt en uitgevoerd; 
- te bepalen dat een, tevoren vastgelegd, deel van het landschapscompensatiebudget wordt 

gestort in een landschapsfonds voor het gebied, waaruit latere landschapsverbeteringen en 
het langjarig onderhoud gefinancierd kan worden.    
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8.3.6 Landschappelijke en cultuurhistorische knelpunten 
U erkent dat er een aantal belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische elementen bij 
de aanleg van de 380 kV in de knel komen. 
 
‘De hoge concentratie aan huiswierden, met de vaak historisch waardevolle boerderijen en 
boerenerven, en voormalige dijken leidt in deelgebied 1 tot een grote gevoeligheid 
van dit gebied als het gaat om de beïnvloeding van samenhangen, met name als het 
gaat over de hoger gelegen en cultuurhistorisch waardevolle boerderijcomplexen. De 
masten en geleiders nabij de wierden bepalen hier mede het zicht op deze 
elementen. De samenhang tussen de hoger gelegen wierden en het lagergelegen 
open landschap wordt daarmee verstoord.’ 
 
U wijst in het bijzonder op de volgende lokale elementen: 
Arbeiderswoningen, Oostpolderweg te Spijk; rijksmonumentale boerderij in Spijk (het 
zicht op de boerderij wordt mede bepaald door de nieuwe 380 kV-verbinding); boerderij 
Wierde de Weer te Stedum (wierde met rijksmonumentale bebouwing: de nieuwe tracering 
leidt mogelijk tot aantasting van de bestaande erf- en laanbeplanting); rijksmonument molen 
de Palen te Westerwijtwerd; monumentale bebouwing Klein-, en Groot Wetsinge (de masten 
van de nieuwe 380 kV-verbinding verstoren het zicht op de rijksmonumentale molen Eureka, 
kerk, pastorie en bijbehorende kerkhof van Klein Wetsinge), gerestaureerde en 
rijksmonumentale keersluis Wetsingerzijl, rijksmonumentale boerderij in Den Horn (binnen 
20 meter van het tracé), wierde en boerderijcomplex de Brillerij, de wierden langs het 
Aduarderdiep, de wierden in Feerwerd en de huiswierden van Lagemeede. 
 
In Noord-Groningen is duizend jaar continue bouwgeschiedenis aanwezig. Van de vele 
romaanse kerken tot waardevolle 20e -eeuwse boerderijen, rentenierswoningen en 
pastorieën. Veel van deze gebouwen zijn aangewezen en beschermd door de 
monumentenwet / erfgoedwet. Uit recreatief en toeristisch oogpunt is het juist dit 
ongeschonden palet aan cultuurhistorische objecten, in samenhang met de 
cultuurhistorische landschapselementen (wierden, dijken, maren, historische 
verkavelingspatronen, beschermde dorpsgezichten) dat het gebied toeristisch zo 
aantrekkelijk maakt. Toerisme, dat zo’n belangrijke en steeds groter wordende economische 
drager van dit gebied wordt. Economie in een gebied dat het vaak toch al zo moeilijk heeft.  
 
Neem de rijksbeschermde historische kerk van Klein Wetsinge. Nadat de Stichting Oude 
Groninger Kerken het gebouw twee jaar geleden (met veel overheidssubsidie overigens) kon 
restaureren, verbouwen en herbestemmen biedt deze plek inmiddels werkgelegenheid aan 
twee arbeidsplaatsen. Met dank aan het (nu nog) schitterende uitzicht op het Reitdiepgebied 
vanuit de uitkijkcabine in de kap van de kerk. 
 
U erkent dat deze landschappelijke en cultuurhistorische elementen belangrijk zijn, maar 
hebt hier bij het ontwerp en het vaststellen van het VKA geen rekening mee gehouden. Deze 
knelpunten vallen binnen het VKA niet op een goede manier op te lossen: daar is echt een 
ander tracé voor nodig.  
   
Hieronder een paar schrijnende voorbeelden van wat er gaat gebeuren. 
 
Westeremden 
Westeremden heeft een beschermd dorpsgezicht. Daar houdt u in uw plannen helemaal 
geen rekening mee bij het plaatsen van hogere masten die ook nog eens dichter bij het dorp 
komen te staan. 
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Westeremden is een toeristische trekpleister waar schilder Henk Helmantel jaarlijks meer 
dan 10.000 bezoekers trekt in zijn museum de Weem. Bezoekers komen straks onder een 
ijzeren gordijn aan draden het dorp binnen. Dat is absoluut geen goede entree!  De nieuwe 
hoogspanningsmasten lopen over de Fivel boezem. Een cultuurhistorisch zeer waardevol 
landschap.  
 
Onlangs is ons gevraagd om dorpsommetjes te maken, vanuit een meerjaren visie voor 
Westeremden. Deze mooie wandelroutes hebben straks geen enkel aantrekkingskracht, 
doordat er draden recht boven komen. 
  
De nieuwe masten komen dichter bij het dorp te staan, een aantal woningen zal hierdoor 
ernstig in hun woongenot worden aangetast, niet alleen door visuele hinder van zo’n ijzeren 
gordijn, maar ook door geluidsoverlast die deze palen en draden leveren bij mistig of vochtig 
weer, dan wel wind. 
 
Bovengrondse realisering van hoogspanningsmasten is ernstig achterhaald. Het is dan ook 
de vraag of de 380 kV hoogspanningsverbinding in deze vorm, alles overziende, nuttig en 
noodzakelijk is. Op dit moment is men in Duitsland vooruitstrevend bezig met een 
ondergronds aan te leggen hoogspanningsverbinding over grote afstand (Hamburg – Zuid 
Duitsland: ook TenneT). Wij vinden dat dit gebied ook een dergelijke aanpak verdient. 
 
De nieuwe masten zullen bij Westeremden zeer dicht langs een gaslocatie komen, er heerst 
angst voor wat dit kan betekenen. We vragen ons af wat het effect is van deze masten zo 
dicht op deze gaslocatie, of dit wel voldoende is onderzocht en of de veiligheid is 
gewaarborgd. De rapporten melden hier niets over. Dit dient alsnog te worden onderzocht. 
 
Westeremden ligt in het epicentrum van de aardbevingsproblematiek en heeft om die reden 
al ernstig te lijden onder de schade van de gaswinning. Dit nieuwe energieproject, de 380 
kV, is een extra belasting en aantasting van de leefbaarheid in dit gebied. Het gaat hier niet 
alleen om extra aantasting van de leefbaarheid, maar ook om een extra financiële strop. 
Woningbezitters die dichter op de masten komen te wonen, hebben een dubbele financiële 
strop: waardedaling door de gaswinning en door een mast zeer dicht bij hun woning. De 
bewoners van het gebied voelen zich uitgemolken en niet gerespecteerd. 
 
Wierde de Weer 
De hoogspanningsmasten gaan dwars door het monumentale gebied Wierde de Weer. Dit 
vormt een ernstige aantasting van dit cultureel erfgoed. 
 
Sauwerd-Wetsinge 
De dorpen Sauwerd en Wetsinge (eigenlijk één dorp) bevinden zich in het hart van een 
eeuwenoud historisch landschap, het Rietdiepgebied. Dit gebied ontstond enkele eeuwen 
voor het begin van de jaartelling op de oostoever van de sterk meanderende getijdenrivier 
de Hunze, die tussen Groningen en Adorp samenging met de Drentse A, en daarna verder 
ging - en nog altijd gaat - als het later deels gegraven Reitdiep. De oeverwallen in dit 
onbedijkte gebied vormden de basis van twee reeksen wierdendorpen aan weerskanten van 
het Hunze-estuarium. Op de oostoever zijn dat o.a. Adorp, Sauwerd en Groot Wetsinge. Op 
de westoever o.a. Garnwerd, Krassum, Oostum. Deze woonplaatsen, maar ook de 
verbindingswegen over deze oeverwallen, zijn meer dan 2000 jaar oud. Tussen de huidige 
dorpen liggen nog diverse wierden waarop één of twee boerderijen staan, de zgn. 
huiswierden. Sommige wierden zijn verlaten en slechts zichtbaar als kleine verhogingen in 
het landschap. 
 



 

Pagina 46 van 75 

Het gebied ontwikkelde zich in de loop der eeuwen tot een agrarisch cultuurlandschap. In de 
latere eeuwen is het landschap verrijkt met borgterreinen, gegraven waterlopen (diepen), 
zijlen (afwateringssluizen) en een typisch kavelpatroon. Blokverkaveling rond de oude 
wierden en strokenverkaveling in de meeden richting de Wolddijk. In de middeleeuwen 
ontstonden de parochies Adorp, Sauwerd, Groot Wetsinge, Wierum en Harssens. Deze 
parochies vormden in de 19e eeuw de basis voor de voormalige gemeente Adorp, later 
opgegaan in de gemeente Winsum. 
 
Het Reitdiepgebied is het oudste cultuurgebied van Nederland. En als zodanig ook 
beschermd als Nationaal Landschap Middag-Humsterland. Zo rond het jaar 1000 was het 
ook één van de welvarendste, en meest dichtbevolkte regio’s van West Europa. Elke 
parochie, hoe klein ook, had een bakstenen kerk en niet zelden zelfs van tufsteen. Die 
tufsteen moest uit Midden Duitsland gehaald worden, wat op zich al een hele onderneming 
was en veel geld en moeite gekost moet hebben. Deze kerkendichtheid in Noord-Groningen 
is uniek en komt vrijwel nergens anders voor. Helaas is een aantal kerken in de negentiende 
eeuw gesloopt wegens ontvolking en bouwvalligheid. Maar de overgrote meerderheid van 
die kerken staat er nog steeds. Vaak wordt er over de Middeleeuwen gesproken in termen 
van donker, armoedig en primitief. Maar uit deze prachtige kerkjes kan men aflezen dat het 
middeleeuwse Noord Groningen bepaald geen armoedige streek is geweest. 
 
Kerkelijk waren Sauwerd en Wetsinge vanaf 1840 gecombineerd. De beide bouwvallige 
kerken van Sauwerd en Groot Wetsinge werden in dat jaar gesloopt. Daarvoor in de plaats 
kwam een nieuwe kerk in Klein Wetsinge, precies tussen beide plaatsen in.  
 
Klein Wetsinge heette tot aan het begin van de twintigste eeuw Molenstreek. Waarschijnlijk 
was er al een molen in de zeventiende eeuw. De huidige molen Eureka is gebouwd in 1872. 
Na de laatste ingrijpende verbouwing in 2015 staat de molen er weer prachtig bij. Daarbij is 
de naam Eureka veranderd in De Wetsinger. 
 
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog nam ontkerkelijking steeds meer toe en kwam ook 
de kerk van Klein Wetsinge op den duur leeg te staan. De Stichting Oude Groninger Kerken 
heeft zich er een paar jaar geleden over ontfermd, het laten restaureren en er een andere 
bestemming aan gegeven. Behalve als kerk kan het gebouw nu ook gebruikt worden voor 
recepties en partijen. Er zit er een restaurant in en er worden  streekproducten verkocht. 
Maar vooral vervult de kerk een verbindende rol voor de bewoners van het gebied. Tal van 
activiteiten worden er nu georganiseerd: muziek en zang, exposities, vergaderingen enz. De 
kerk is genomineerd geweest voor het 'beste gebouw van het jaar 2016'. Hij is die hoofdprijs 
net misgelopen, maar heeft wel de eerste prijs gewonnen in de subcategorie Sociale 
Cohesie. 
 
Veel van dit eeuwenoude landschap is bewaard gebleven. Grootschalige projecten als 
stedenbouw, windmolenparken, gasopslaglocaties en industrieterreinen gingen aan dit 
gebied voorbij. Veel oude dorpskernen bleven geheel of gedeeltelijk intact. Er is voorkomen 
dat doorgaande snelwegen zijn aangelegd of brede kanalen zijn gegraven, zij het soms op 
het nippertje. Het oude landschap is een mozaïek van geulen, oeverwallen, oude wegen en 
wierden. De oude meanders van de Hunze en het Reitdiep bijvoorbeeld zijn nog altijd 
duidelijk te herkennen aan de loop van sloten met de brede beddingen, de buitenbochten 
steil en hoog, de binnenbochten flauw hellend oplopend. Vooral bij strijklicht 's morgens en 's 
avonds is dat een prachtig gezicht. In Noord Groningen meten wij onze terreinhoogten in 
decimeters, waar elders in Nederland en in de wereld in meters wordt gemeten. 
 
Het gebied Adorp-Sauwerd-Klein Wetsinge en het Reitdiepgebied zijn onderdeel van 
Middag-Humsterland. Sinds 2005 heeft het gebied de status van Nationaal Landschap en 
het is zelfs voorgedragen voor de lijst van Werelderfgoed van de UNESCO. De Nationale 
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Landschappen zijn karakteristieke Nederlandse landschappen en vallen op door een 
bijzondere combinatie van natuur, verschillen in hoogte, bebouwing en gebruik van de grond. 
Middag-Humsterland is aangewezen als Nationaal Landschap om zijn drie bijzondere 
kenmerken: 
* reliëf door wierden, dijken en kwelders; 
* onregelmatig patroon van landbouwgronden; 
* zeer open landschap. 
 
Provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties hebben meermalen aangegeven 
zich in te zetten om het cultureel-historische karakter van het landschap te behouden én het 
gebied verder te ontwikkelen met oog voor de bijzondere kwaliteiten van Middag-
Humsterland. In onze visie kun je onmogelijk zo'n megastructuur als de nieuwe 380 kV 
aanbrengen, zonder deze waarden geweld aan te doen. 
 
Toch is er in de jaren zeventig van de vorige eeuw een technische megastructuur door dit 
fijnmazige en kleinschalige landschap aangebracht, dwars door dit Reitdiepgebied, namelijk 
een 220 kV hoogspanningslijn van de Eemscentrale naar Vierverlaten. Een dergelijk tracé 
zou volgens de huidige uitgangspunten nooit gekozen zijn. Het sluit niet aan bij andere 
structuren, is onnodig lang, maakt door de vele knikken een rommelige indruk in het 
landschap, loopt dicht langs cultuurhistorisch waardevolle objecten, zoals hier tussen 
Sauwerd en Klein Wetsinge, en gaat dwars door het Reitdiepgebied. 
 
Maar opnieuw dreigt een nog veel zwaardere hoogspanningslijn langs (tussen Sauwerd en 
Klein Wetsinge) vrijwel hetzelfde tracé aangelegd te worden. Deze 380 kV verbinding heet in 
het jargon van TenneT en EZ een één-op-één vervanging van de oude 220 kV. In  
werkelijkheid is de 380 kV-ingreep in het gebied bijna twee keer zo zwaar.  
 
Het nieuwe 380 kV-tracé volgt op sommige plaatsen helemaal niet het bestaande tracé, 
bijvoorbeeld bij Westerdijkshorn en Bedum. Geen doorzichtige vakwerkmasten, maar 
massieve stalen palen, twee aan twee, 25 meter uit elkaar. En de elektriciteitskabels hangen 
niet, zoals nu, in twee lagen aan de traversen van de masten, maar op drie niveaus boven 
elkaar met ook nog bliksemdraden erboven. Een gordijn aan kabels!  
 
Bovendien worden de palen daardoor ook hoger. Geen 40 meter zoals nu, maar 55 tot 60 
meter hoog. En uitgerekend de beide masten tussen Sauwerd en Klein Wetsinge worden 
nog extra dik, vier meter aan de basis, vanwege de optredende trekkrachten. Omdat 
uitgerekend dáár een knik in het tracé is voorzien. Dus helemaal geen een-op-een 
vervanging! 
 
De planologische dwaling uit de beginjaren zeventig van de vorige eeuw kan nú hersteld 
worden, door de nieuwe hoogspanningslijn hier ondergronds aan te leggen. Of - beter nog - 
een heel nieuw en beter tracé te kiezen. De omstandigheden van nu zijn heel anders dan in 
de jaren zeventig, de technische mogelijkheden veel groter en de maatschappelijke 
opvattingen over natuur- en cultuurbehoud zijn inmiddels sterk gewijzigd. Het moet nu - en 
het kán nu! 
 
Tussen Sauwerd en Klein Wetsinge (maar ook elders in het gebied) volgt de nieuwe 380 kV 
geen vergelijkbare grootschalige structuur in het landschap. Er wordt geen aansluiting 
gezocht bij een bovenregionale landschapsstructuur. Immers: de bestaande structuur (de 
220 kV hoogspanningslijn) zal worden verwijderd, de nieuwe structuur hoeft daar geen 
rekening mee te houden. De enige grootse elementen die er nu zijn, worden gevormd de 
enorme vergezichten, de massale wolkenformaties en het uitgestrekte vlakke land. Hoe kunt 
u zo'n technische megastructuur van een 380 kV bovengrondse verbinding daarmee 
vergelijken?  
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Andere vergelijkbare structuren zijn er niet in Noord Groningen. Of bedoelt u de bestaande 
spoorlijn van Sauwerd naar Delfzijl? Deze structuur, die feitelijk alleen vanaf kaarten of 
vanuit het vliegtuig is waar te nemen, is hooguit een meter hoog, als spoordijk voor de rails. 
Op ooghoogte in het landschap is zo'n structuur nauwelijks waarneembaar, ook al door het 
ontbreken van bovenleidingen met de bijbehorende stalen portalen.   
 
Deze 380 kV hoogspanningslijn vormt een nieuw, zeer storend element en vernielt de 
eeuwenoude waarden van het landschap. De masten en lijnen zijn van grote afstand te zien 
als een gordijn van draden, niet passend in de kleinschalige structuren van dit landschap. 
Het platteland van Noord Groningen wordt hiermee doorsneden en wordt hierdoor in tweeën 
geknipt. 
 
Het is onbegrijpelijk dat er een hoogspanningsverbinding ontworpen en geprojecteerd is die 
precies tussen de twee kleinschalige dorpjes Sauwerd en Klein Wetsinge door gaat, ter 
weerzijden op een afstand van slechts enige honderden meters. De huizen en boerderijen 
van beide dorpjes zijn maximaal tien meter hoog. Alleen het kerkje van Wetsinge en de pas 
gerestaureerde molen zijn iets hoger. Daar doorheen komt een massale hoogspanningslijn 
met dubbele masten van 60 meter hoog. Met twee hoekpalen nog extra dik vanwege een 
knik in de hoogspanningslijn, uitgerekend tussen de beide dorpjes in. Hoe kan iemand zoiets 
ontwerpen? Alleen een ander tracé of ondergronds is hier de oplossing. 
 
8.3.7 Middag-Humsterland 
Ten noordwesten van de stad Groningen liggen de voormalige, middeleeuwse eilanden 
Middag en Humsterland. De eerste bewoners hebben zich hier vermoedelijk zo’n 500 jaar 
voor Chr. gevestigd. Bewoning was hier vroeger mogelijk op wierden. Deze zijn 
archeologisch interessant en in goede staat. Tussen en op de voormalige eilanden liggen 
dichtgeslibde wadgeulen (prielen) die nog steeds terug te vinden zijn in de gebogen vormen 
van de sloten en percelen. 
 
Het Humsterland was oorspronkelijk verbonden met De Marne, maar werd daarvan 
gescheiden door de inbraak van de Lauwerszee en het ontstaan van het Reitdiep rond het 
jaar 1000. Kort daarna werd begonnen met de bedijking van Middag-Humsterland: één van 
de eerste zeedijken in Nederland. 
 
De geschiedenis van dit gebied: de prielen, de wierden, de oude zeedijken, de 
oorspronkelijke verkaveling van de agrarische grond, maar ook middeleeuwse kerken en 
andere historische bebouwing, zijn in dit gebied uitzonderlijk gaaf behouden. Dat maakt 
Middag-Humsterland tot een uniek gebied.  
 
Dankzij de jarenlange inzet van verschillende maatschappelijke organisaties, veel betrokken 
burgers en gemeentelijke en provinciale bestuurders is op 22 december 1998 het Convenant 
Middag-Humsterland gesloten. De provincie Groningen, de gemeenten Winsum en 
Zuidhorn, de Noordelijke Land en Tuinbouworganisatie, de Milieufederatie Groningen, 
Waterschap Noorderzijlvest, het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de 
Dienst Landelijk Gebied erkenden in dit convenant de uitzonderlijke cultuurhistorische 
waarden van Middag-Humsterland en spraken af zich te zullen inzetten voor het behoud van 
die waarden. 
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In de Nota Ruimte: Ruimte voor ontwikkeling, van 23 april 2004 heeft het Rijk Middag-
Humsterland aangewezen als Nationaal Landschap: 
 
 
2. Middag-Humsterland 
 
De kernkwaliteiten: 
- reliëf gevormd door terpen, kwelderruggen en dijken; 
- onregelmatige blokverkavelingspatroon; 
- grote mate van openheid. 
Dit zeer open oude kwelderlandschap is een typisch voorbeeld van 
ontginningsgeschiedenis van de noordelijke zeekleigebieden. Door vele gave kenmerken 
zoals de terpen, kreken, dijken en de zeer onregelmatige blokverkaveling op basis van het 
stelsel van voormalige wadgeulen is de ontginning en het gebruik van het gebied door de 
mens nog goed af te lezen. Het gebied is hiermee ook internationaal gezien zeldzaam. 
 
 
Middag-Humsterland is inmiddels voorgedragen voor de lijst van Werelderfgoed van de 
UNESCO. 
 
Ter bescherming van de unieke, zo gaaf behouden verkaveling (onregelmatige 
blokverkaveling) en het reliëf heeft de provincie Groningen in de Provinciale 
Omgevingsverordening de volgende beschermde bepaling opgenomen: 
 
‘Titel 2.13 Bescherming landschap en kernkarakteristieken  
Afdeling 2.24 Nationaal landschap Middag-Humsterland  
Artikel 2.49.1 Verkaveling Middag-Humsterland  
Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op het op kaart 7 aangegeven Nationaal 
Landschap Middag-Humsterland voorziet in regels gericht op behoud van de karakteristieke 
regelmatige verkaveling, onregelmatige blokverkaveling en radiale verkaveling rondom 
kernen.  
Artikel 2.49.2 Karakteristieke sloten Middag-Humsterland  
Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op de op kaart 7 aangegeven karakteristieke 
sloten Middag-Humsterland, voorziet in een verbod op het verleggen en dempen van deze 
sloten en op het wijzigen van het profiel van die watergangen.  
Artikel 2.49.3 Karakteristieke sloten Middag-Humsterland met wijzigingsbevoegdheid  
Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op de op kaart 7 aangegeven karakteristieke 
sloten Middag-Humsterland met wijzigingsbevoegdheid, voorziet in regels voor het 
verleggen en dempen van deze sloten.  
Artikel 2.49.4 Karakteristieke wegen Middag-Humsterland  
Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op de op kaart 7 aangegeven karakteristieke 
wegen Middag-Humsterland, voorziet in een verbod op het wijzigen van het beloop van de 
wegen.’ 
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Omgevingsverordening, kaart 7, Nationaal Landschap Middag-Humsterland 
 
 
De gemeenten Winsum en Zuidhorn hebben in hun bestemmingsplannen Buitengebied de 
op deze kaart 7 aangegeven sloten de bestemming karakteristieke sloot, respectievelijk 
karakteristieke sloot met wijzigingsbevoegdheid gegeven.  
- Het is verboden de karakteristieke sloten te verleggen of te dempen of het profiel van die 

sloten te wijzigen. 
- En het is verboden de karakteristieke sloten met wijzigingsbevoegdheid te verleggen of te 

dempen of het profiel van die sloten te wijzigen zonder aanlegvergunning van de 
gemeente. Die aanlegvergunning (uitsluitend voor sloten met wijzigingsbevoegdheid) wordt 
uitsluitend verleend als de aanvrager een vervangende, bij het gebied passende, sloot 
realiseert. 

 
Met verbijstering hebben wij geconstateerd dat u in het Rijksinpassingsplan en de toelichting 
bij dit plan vrijwel volledig voorbij gaat aan de unieke cultuurhistorische en landschappelijke 
waarden van dit gebied. Er is geen afzonderlijk onderzoek gedaan naar de gevolgen van de 
nieuwe 380 kV voor de unieke waarden van Middag-Humsterland. U geeft op geen enkele 
manier aan hoe u denkt rekening te houden met deze unieke waarden. In de 
belangenafweging bij de ontwikkeling van het VKA heeft Middag-Humsterland geen rol 
gespeeld. 
 
Uw inpassingsplan zet gemeentelijke en provinciale regels opzij: u mag beschermde sloten 
dempen, ook ten behoeve van bouwwegen en tijdelijk werkterrein. U hebt weliswaar 
bouwvergunning aangevraagd voor de verschillende palen voor de nieuwe 380 kV, maar in 
overleg met de grondeigenaar kunnen de paalposities nog wijzigen. In de regels van uw 
inpassingsplan hebt u geen regels opgenomen ter bescherming van de unieke waarden van 
dit gebied. 
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Uw Rijksinpassingsplan houdt geen rekening met de algemeen erkende, unieke waarden 
van het gebied. Beschermde elementen dreigen door u te worden vernietigd. Dit is in strijd 
met de goede ruimtelijke ordening. 
 
8.3.8 Conclusie 
U concludeert: 
‘Doordat de nieuwe 380 kV-verbinding qua tracering aansluit bij de bestaande 220 kV-
verbinding en deze bestaande verbinding vervolgens wordt geamoveerd, leidt de nieuwe 
380 kV-verbinding op tracéniveau niet tot een wijziging van het landschappelijke 
hoofdpatroon.’ 
 
De oude 220 kV loopt door Noord-Groningen, de nieuwe 380 kV loopt door Noord-
Groningen. Dat zijn de overeenkomsten. De nieuwe 380 kV sluit slechts over 1/3 van de 
totale lengte aan bij de te slopen 220 kV: de nieuwe 380 kV-verbinding sluit qua tracering 
dus voor het grootste deel niet aan bij de bestaande 220 kV-verbinding. Dat is overigens 
weinig relevant vanuit het toekomstperspectief van een goede ruimtelijke ordening: de 220 
kV wordt immers gesloopt, verdwijnt daarmee uit het landschapsbeeld en, op den duur, uit 
de herinnering. Terwijl de nieuwe 380 kV er over 50 jaar, misschien zelfs over 100 jaar, nog 
steeds staat. Welke aansluiting bij het Groninger landschap heeft de 380 kV dan nog? 
 
‘De nieuwe 380 kV-verbinding heeft door zijn omvang een grotere zichtbaarheid in het open 
landschap dat van invloed is op de gebiedskarakteristiek. Bovendien is er sprake van meer 
richtingsverandering ten opzichte van de bestaande 220 kV-verbinding in een authentiek en 
gaaf landschap.’ 
 
Dit klopt: de nieuwe 380 kV vormt daarmee een nog slechter ontwerp dan de oude 220 kV. 
Wij zijn dan ook van oordeel dat dit een sterk voorbeeld is van slechte ruimtelijke ordening. 
 
‘Met het oog op de visuele verstoring van specifieke elementen en hun samenhang vragen 
een aantal monumenten specifieke aandacht, namelijk Wierde de Weer en Klein Wetsinge. 
Hiervoor zijn in het landschapsplan inpassingsmaatregelen opgenomen.’ 
 
Welke landschappelijke inpassingsmaatregelen er ook genomen worden: de visuele 
verstoring van deze specifieke elementen en hun samenhang met het gebied en het 
landschap kan daarmee niet weggenomen worden, zelfs niet verzacht (gemitigeerd). Dit 
geldt niet alleen voor deze voorbeelden, maar ook voor tal van andere knelpunten in het 
gebied. 
 
Uw conclusie: ‘Er treden derhalve geen onaanvaardbare landschappelijke effecten op door 
de realisatie van de nieuwe 380 kV-verbinding. Dit geldt eveneens voor effecten op 
cultuurhistorische waarden.’ is dan ook nergens op gebaseerd. In feite concludeert u: er 
loopt nu een 220 kV hoogspanningsverbinding door Noord-Groningen, er loopt straks een 
380 kV hoogspanningsverbinding door Noord-Groningen, dus eigenlijk verandert er niets. 
Daarbij gaat u er aan voorbij dat de 380 kV, met veel hogere en massalere wintrackmasten, 
telkens 2 naast elkaar, voorzien van een gordijn aan draden, een totaal andere ruimtelijke 
uitstraling heeft dan de lagere vakwerkmasten van de huidige 220 kV. Alsof u een boerderij 
vervangt door een flatgebouw onder het motto: er stond een gebouw, er komt een gebouw, 
dus ruimtelijk verandert er niets. Dat is een drogreden en dat weet u. 
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De conclusie hoort te luiden:  
‘Er treden derhalve ernstige landschappelijke effecten op door de realisatie van de nieuwe 
380 kV-verbinding. Effecten, die niet door mitigerende of compenserende maatregelen 
kunnen worden weggenomen. Dit geldt eveneens voor effecten op cultuurhistorische 
waarden.’ 
 
Wij zijn dan ook van oordeel dat alleen een ander tracé of een andere uitvoering (deels 
ondergronds) de onaanvaardbare landschappelijke effecten en effecten op cultuurhistorische 
waarden kan voorkomen. In zijn huidige vorm is dit Rijksinpassingsplan en voorbeeld van 
slechte ruimtelijke ordening. 
 
 
8.4 Ecologie 
Terecht merkt u op: 
‘De nieuwe 380 kV-verbinding leidt derhalve tot significante aantasting van de wezenlijke 
kenmerken en waarden van de leefgebieden voor weidevogels.’ 
 
De nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding heeft aanzienlijke effecten op met name 
trekvogels en weidevogels. In de aanlegfase zijn daarnaast onder meer schadelijke effecten 
op de vleermuis-populaties te verwachten. U erkent dit, maar neemt onvoldoende 
maatregelen om deze effecten te mitigeren/compenseren. Daarmee is dit plan/project in 
strijd met de Wet natuurbescherming, de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, maar bovendien 
in strijd met het provinciaal beleid. Het plan/project mag dan ook in deze vorm niet 
vastgesteld worden. 
 
U gaat er voorts vanuit dat de effecten van de nieuwe hoogspanningsverbinding door 
voldoende compenserende maatregelen volledig geneutraliseerd kunnen worden. Dit is een 
onjuiste veronderstelling. De waarde van de huidige weidevogelgebieden is bekend, 
bewezen. Bij het realiseren van compensatie is het resultaat altijd onzeker: vaak vallen de 
resultaten tegen, blijkt de compensatie in de praktijk toch minder aantrekkelijk voor de 
doelsoorten dan gedacht. Niet voor niets stelt de Europese Commissie ten aanzien van 
Natura 2000-gebieden in artikel 6 Habitatrichtlijn dat het nemen van compenserende 
maatregelen in de regel geen legitimatie vormt voor het aantasten van natuurwaarden 
(artikel 6 lid 3). Alleen als een project om dwingende redenen van groot openbaar belang 
toch moet worden gerealiseerd en als er geen alternatieve oplossingen zijn, mogen 
bestaande Natura 2000-gebieden worden aangetast. 
 
De nieuwe 380 kV loopt niet door Natura 2000-gebied, dus de spelregels van artikel 6 
Habitatrichtlijn zijn hier niet van toepassing. Maar de effect-inschatting, zoals gemaakt in de 
Habitatrichtlijn, is van toepassing op alle natuurcompensatie, zowel binnen als buiten Natura 
2000-gebied. Het resultaat van het compenseren van vernielde natuurwaarden is onzeker. 
Men mag er niet vanuit gaan dat met het nemen van compenserende maatregelen alle 
schadelijke gevolgen voor de natuur daadwerkelijk worden weggepoetst. Dus aantasting van 
bestaande natuur dient altijd, ook als voldoende compensatie wordt geboden, in het MER 
negatief beoordeeld te worden. 
 
In ieder geval kosten plannen voor compensatie tijd: tijd voor het realiseren van de 
compensatie (aankoop, aanpassing van het gebied) en voor het tot ontwikkeling komen van 
natuurwaarden. De natuur rekent daarbij niet in weken, maar in jaren. Het kan vele jaren 
duren voor nieuwe gebieden zich zover hebben ontwikkeld dat de doelsoorten zich er 
werkelijk thuis voelen en voordat die doelsoorten het gebied hebben ontdekt. Er is door de 
aanleg van de 380 kV dus in ieder geval, ook als er voldoende compensatie zou worden 
geboden en als die compensatie op den duur het gewenste effect heeft, een flinke terugslag 
te verwachten in de weidevogelstand in het gebied. Ook om deze reden dient het effect van 
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de nieuwe 380 kV op de natuurwaarden negatief beoordeeld te worden. 
 
8.4.1 NNN en weidevogelgebieden 
Nederland kent een Europese verantwoordelijkheid voor het behoud van weidevogels. In het 
bijzonder voor de Grutto waarvan ca. 85% van de wereldpopulatie broedt in Nederland.  
 
Om de achteruitgang van deze soort te stoppen kent de provincie Groningen al decennia 
lang weidevogelbeleid. Dit beleid richt zich op de gebieden met de hoogste dichtheden en 
potenties. Juist deze gebieden zijn gelegen in dat deel van de provincie dat door de 380 kV 
hoogspanningsverbinding wordt doorkruist. Met het beleid ‘Meer doen in Minder Gebieden’ 
heeft provincie Groningen haar beleidsdoelstelling gesteld op minimaal 2000 broedparen 
Grutto in Groningen. Realisatie daarvan vindt plaats door het vormen van robuuste gebieden 
met mozaïekbeheer in zowel agrarische als natuurgebieden. Zowel leefgebieden open weide 
als NNN natuur en beheergebieden zijn in het kader van dit beleid compensatie plichtig.  
 
Op 6 april 2017 hebben 12 organisaties die direct betrokken zijn bij het weidevogelbeheer in 
Groningen het ‘Weidevogelmanifest Groningen’ ondertekend dat deze doelstelling nogmaals 
onderstreept (zie bijlage). Op dit moment werken de 12 partijen een actieplan uit. 
 
Voorkeursalternatief  
Uw VKA betreft een bovengrondse verbinding die niet of nauwelijks aansluit bij bestaande 
(blijvende) infrastructuur en op het grootste deel ook substantieel afwijkt van het te slopen 
220 kV tracé. U kiest voor het ruimschoots ontwijken van bebouwing en infrastructuur (waar 
u, volgens SEV III, juist aansluiting zou moeten zoeken bij blijvende infrastructuur). Daarbij 
wordt tegelijkertijd gekozen voor de grootst mogelijke aantasting van het open landschap. 
Het open landschap van Groningen is één van de meest bijzondere en unieke kenmerken 
van deze provincie.  
 
Het verlies van grootschalig open weidelandschap is bovendien voor de weidevogels 
desastreus. Er zijn tal van alternatieven die veel minder negatieve impact hebben op de 
open weidevogelgebieden. Bovendien zijn er tegenwoordig tal van technische 
mogelijkheden om daarbij bewoningskernen en infrastructuur te passeren. Bij voorbeeld 
door de 380 kV gedeeltelijk ondergronds aan te leggen.  
 
Zowel voor de NNN natuur- en beheergebieden als voor het leefgebied open weide kiest u 
voor veruit het meest ongunstige alternatief. Hieraan liggen voornamelijk economische 
drijfveren ten grondslag. Wij zijn van oordeel dat de natuurbelangen in de tracékeuze niet 
dan wel onvoldoende zijn mee gewogen. Dit staat haaks op onze (internationale) 
verantwoordelijkheid en past niet bij het vigerende beleid. 
 
Saldering 
U verstaat onder tijdelijke schade: 
‘In verband met de tijdelijke situatie dat zowel de oude 220 kV- verbinding en de nieuwe 380 
kV-verbinding aanwezig zijn, zal overgegaan worden tot tijdelijke compensatie.’ 
U verwacht positieve effecten van het verwijderen van de oude hoogspanningstracés. Die 
positieve effecten brengt u in mindering op de compensatieopgave (saldering), want u gaat 
er vanuit dat door de sloop van de 220 kV op termijn gebieden beschikbaar komen die weer 
geschikt zijn voor weidevogelpopulaties. Wij zetten hier grote vraagtekens bij.  
 
Kritische weidevogels, de Grutto in het bijzonder, kennen een sterke plaatstrouw. Dit 
fenomeen wordt door vele onafhankelijke onderzoeken onderschreven. Het is zeer 
onwaarschijnlijk dat kolonisatie zal optreden van gebieden die de afgelopen decennia 
verstoord zijn geweest door hoogspanningsmasten. Vanuit de optiek van goed 
weidevogelbeheer mag niet worden uitgegaan van saldering. Dit betekent dat de door u 
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beschreven compensatieopgave ernstig tekort schiet: de weidevogelstand zal ten gevolge 
van dit project nog verder achteruit gaan. 
 
Wij zijn dan ook van oordeel dat de totale oppervlakte die bij de aanleg van de nieuwe 380 
kV voor weidevogels verloren gaat, volledig gecompenseerd dient te worden. 
 
Tijdelijke schade 
Voor de aanleg van het tracé zullen bouwwegen, installaties en dergelijke in het landschap 
verschijnen. Bovendien is sprake van veel extra verkeersbewegingen van mensen en 
materieel. Het gehele bouwproces zal meerdere jaren in beslag nemen. Hierdoor wordt een 
extra gebied, buiten de 152 meter ter weerszijde van de nieuwe 380 kV, verstoord. Ook voor 
de sloop van de 220 kV zijn mogelijk tijdelijke voorzieningen nodig, ok de sloop van de 220 
kV gaat mogelijk gepaard met extra verstoring het het gebied buiten de bestaande 
verstoringszone. De natuur- en landschapsschade die hierdoor wordt veroorzaakt hebt u niet 
in beeld gebracht.  
 
Deze ‘tijdelijke schade’ dient eveneens gecompenseerd te worden. De praktijk wijst uit dat 
weidevogelgebieden die gedurende meerdere jaren intensief worden verstoord leeglopen. 
Na leegloop van gebieden treedt na het opheffen van de verstoringsbron over het algemeen 
geen herkolonisatie op door kritische weidevogels. Dit laatste ook vanwege de genoemde 
plaatstrouw. 
 
Compensatie vooraf 
TenneT wenst in 2019 te starten met de realisatie. Compensatie van schade aan 
weidevogelpopulaties dient vooraf plaats te vinden. Met andere woorden, er moet voldoende 
nieuw weidevogelbiotoop worden gecreëerd van een zodanige kwaliteit dat de 
compenserende locaties het populatieverlies door de aanleg van de 380 kV leiding minimaal 
kunnen compenseren. En deze compensatie dient zo tijdig te worden gerealiseerd dat het 
gebied beschikbaar en geschikt is voor de doelsoorten voordat de werkzaamheden in de 
huidige weidevogelgebieden beginnen. 
 
Al in 2014 is er door uw ministerie, TenneT en de provincie Groningen aan ons toegezegd 
dat de uitwerking van de plannen voor het tracé inclusief eventuele compensatie in de vorm 
van een intensief gebiedsproces zou plaatsvinden. Op die wijze wordt aan de voorwaarde 
van passende informatievoorziening en voldoende mogelijkheid van inbreng door de 
gebiedspartijen voldaan. Al in 2014 hebben de in het gebied actieve natuurbeheer-
organisaties voorstellen aangeleverd voor mogelijke compensatie. Maar daarna bleef het 
jarenlang stil. Door de jaren van stilte en de korte termijn waarop de bouw nu een aanvang 
moet nemen is het in onze optiek niet meer mogelijk om tijdig compensatiemaatregelen te 
nemen van voldoende omvang en kwaliteit op de meest kansrijke plekken. Wij blijven echter 
van oordeel dat het 380 kV-project pas kan starten als de weidevogelcompensatie 
daadwerkelijk is gerealiseerd en naar behoren functioneert. 
 
Omvang van de compensatie  
Compensatie moet tijdig worden gerealiseerd, duurzaam zijn en gericht worden ingezet op 
die plekken waar een hoog rendement (lees vestiging en reproductie van weidevogels) mag 
worden verwacht. Wij constateren dat de termijnen van een groot deel van de maatregelen 
(deels 12 jarige pakketten) niet duurzaam kunnen worden genoemd. Immers: de 380 kV 
staat er voor een periode van ten minste 50 jaar! Het ligt dan ook zonder meer in de rede om 
bij compensatie uit te gaan van aankoop van grond voor NNN natuurgebied en minimaal 30 
jaar-pakketten voor NNN-beheergebied en Leefgebied Open Weide. 
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Volgens u komt de compensatieopgave neer op: 
- 5 ha NNN natuurgebied vanwege permanente effecten; 
- 83 ha NNN beheergebied vanwege permanente effecten; 
- 39 ha leefgebied weidevogels vanwege tijdelijke effecten. 
 
Zoals boven omschreven: wij gaan er vanuit dat het uiterst onzeker is of de huidige 
verstoringszone van de 220 kV zich zal ontwikkelen tot een (volwaardig) weidevogelgebied. 
U gaat dan ook ten onrechte uit van saldering. Volgens ons is minimaal als compensatie 
nodig:  
- NNN natuurgebied Oude Diepje: permanent effect van 15 ha + 33% toeslag = 20 ha; 
- NNN-beheergebied: permanent effect van 78 ha + 33% toeslag = 104 ha; 
- Leefgebied Open Weide: permanent effect van 161 ha + 33% toeslag = 214 ha. 
 
Deze oppervlakten dienen nog verhoogd te worden met compensatie voor de tijdelijke 
effecten van bouwverkeer, bouwplaatsen, werkwegen en dergelijke. Deze effecten dient u 
alsnog in beeld te brengen.  
 
Bovendien zal voldoende tijd moeten worden geboden voor compensatie vooraf. 
 
8.4.2 Draadslachtoffers 
U stelt: 
‘Op korte afstand van het plangebied liggen twee Natura 2000-gebieden. Het betreft de 
Waddenzee nabij het station Eemshaven-Oudeschip en het Leekstermeergebied ten 
zuidwesten van Vierverlaten.’ 
Vogels, zeker trekvogels, kunnen grote afstanden afleggen. U hebt geen onderzoek gedaan 
naar de herkomst van de vogels. Daardoor is niet duidelijk tot welke Natura 2000-gebieden 
de invloed van de huidige 220 kV en de nieuwe 380 kV zich uitstrekt. Een dergelijk 
onderzoek dient alsnog te worden uitgevoerd.   
 
U stelt: 
‘Na realisatie van de nieuwe 380 kV-verbinding kan deze leiden tot additionele 
draadslachtoffers ten opzichte van de huidige situatie met de bestaande 220 kV verbinding 
die zal worden verwijderd. Er wordt in dit inpassingsplan uitgegaan van het treffen van 
mitigerende maatregelen in de vorm van het aanbrengen van varkenskrullen in zowel de 
bliksemdraden als de retourstroomdraden in de vogelrijke delen van het tracé. Dit is 
ongeveer de helft van het tracé (gebied bij Eemshaven en tussen Bedum en 
Vierverlaten).’ 
Wij vinden het een goede zaak dat u tracht het aantal draadslachtoffers te beperken door het 
aanbrengen van varkenskrullen. Dit is een simpele en niet kostbare maatregel. Wij vinden 
het echter onbegrijpelijk dat deze maatregel niet over het gehele tracé wordt getroffen: in het 
overige gebied zijn weliswaar minder slachtoffers per kilometer te verwachten, maar ook 
daar worden vogels gedood.  
 
‘Uit het onderzoek blijkt dat in totaal, ook met mitigatie middels varkenskrullen, voor 36 
soorten ontheffing van artikel 3.1. van de Wet Natuurbescherming dient te worden 
aangevraagd omdat sprake is van additionele draadslachtoffers ten opzichte van de huidige 
situatie. In geen van de gevallen wordt de 1%-norm overschreden zodat de gunstige staat 
van instandhouding niet wordt aangetast.’ 
 
Wij hebben, ook in de onderliggende onderzoeken, niet kunnen ontdekken op welke 
populatie van de verschillende soorten de 1% norm is gebaseerd. De Groningens populatie? 
De Nederlandse? De Europese? Dit dient alsnog in de onderzoeken duidelijk gemaakt te 
worden.  
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Er worden additionele draadslachtoffers verwacht. De huidige draadslachtoffers door de 
bestaande 220 kV vindt u dus aanvaardbaar. Deze opvatting delen wij niet. Sterker: zou de 
huidige 220 kV niet gesloopt worden, dan zouden, naar Europees recht, de 
draadslachtoffers van de 220 kV in de cumulatieve effecten van de nieuwe 380 kV moeten 
worden betrokken. De 220 kV zal worden gesloopt, dus de draadslachtoffers van de 220 kV 
hoeven niet meegenomen te worden in de cumulatieve effecten van de 380 kV. Maar mogen 
ook niet in mindering gebracht worden op de effecten van de 380 kV. U dient inzichtelijk te 
maken hoeveel draadslachtoffers door de nieuwe 380 kV worden verwacht. Daarbij mogen 
de huidige draadslachtoffers van de huidige 220 kV niet in mindering gebracht worden.  
 
Bij de draadslachtoffers gaat het (deels) om vogels die behoren tot de populatie van een 
Natura 2000-gebied. Er zijn in de onderzoeken verwachtingen uitgesproken op basis van de 
nabijheid van Natura 2000-gebieden en verwachte vliegbewegingen. Wij missen een gericht 
onderzoek naar de herkomst van de huidige draadslachtoffers (ringonderzoek). Dit zou een 
beeld kunnen opleveren van de verwachte herkomst van draadslachtoffers van de nieuwe 
380 kV (uit welke Natura 2000-gebieden komen de trekvogels). Dit is met name van belang 
om de cumulatieve effecten van de nieuwe 380 kV goed in beeld te brengen.   
 
Er moet niet alleen naar de draadslachtoffers van deze hoogspanningsverbinding worden 
gekeken, maar ook naar de draadslachtoffers van andere hoogspanningsverbindingen, 
windturbineslachtoffers en andere menselijke ingrepen die vogelslachtoffers veroorzaken in 
het gebied van de populatie. De cumulatieve effecten van dit project tezamen met andere 
plannen en projecten is onvoldoende in beeld gebracht. Dit dient alsnog te gebeuren.  
 
U vraagt een ontheffing aan op grond van artikel 3.1. van de Wet Natuurbescherming. U 
merkt daarbij op: ‘Voor vogels en andere internationaal beschermde soorten dient van een 
wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn sprake te zijn. Voor een nieuwe 
hoogspanningsverbinding is dit het belang van de openbare veiligheid (bron: SEV III).’  
 
Het is verdedigbaar dat een goede stroomvoorziening, een grote mate van 
leveringszekerheid, in het belang is van de openbare veiligheid. Het is echter een misvatting 
te veronderstellen dat daarmee, zonder meer, iedere hoogspanningsverbinding in het belang 
zou zijn van de openbare veiligheid. Daartoe zou moeten worden aangetoond dat, bij 
afwezigheid van deze (nu niet aanwezige!) 380 kV verbinding de openbare veiligheid in 
gevaar is. Een dergelijke onderbouwing hebben wij niet aangetroffen Wij zijn dan ook van 
oordeel dat de gevraagde ontheffing, op grond van dit belang, geweigerd moet worden. 
 
Daar komt bij: het waarborgen van de openbare veiligheid is bij uitstek een overheidsbelang, 
een overheidsverantwoordelijkheid. Als betrouwbare energievoorziening in het belang van 
de openbare veiligheid zou zijn, dan zou de overheid de energievoorziening moeten 
behartigen en garanderen. Dat is in Nederland niet (meer) het geval. TenneT is een 
onderneming. TenneT levert geen energie, zorgt alleen voor het transport. De energie wordt 
geleverd door private ondernemingen, waar de overheid geen zeggenschap over heeft. 
Ondernemingen die allerlei belangen hebben, maar niet handelen in het belang van de 
openbare veiligheid. Onder deze omstandigheden kan de overheid de leveringszekerheid 
niet garanderen. Nogmaals: wij zijn van oordeel dat het niet verdedigbaar is dat de openbare 
veiligheid van realisering van dit project afhangt. De ontheffing moet geweigerd worden.  
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Omgeving Eemshaven 
‘Veel trekvogels maken in het voorjaar en najaar een tussenstop tussen broedgebieden in 
het hoge noorden en de overwinteringsgebieden rondom de Middellandse Zee en in Afrika. 
De zandplaten en kwelders vormen een rijk foerageergebied om aan te sterken.’ 
Een belangrijk deel van de trekvogels trekt langs de kust en steekt de Eems over nabij de 
Eemshaven. Uit onderzoek blijkt dat het aantal vogelslachtoffers bij windturbines en 
hoogspanningslijnen op en rond de Eemshaven veel hoger is dan elders in het gebied. 
 
Het is dan ook terecht dat u de nieuwe 380 kV in het eerste stuk vanaf de Eemshaven 
voorziet van varkenskrullen. Hierdoor kan het aantal draadslachtoffers overdag gereduceerd 
worden. 
 
Probleem is echter: trekvogels vliegen ook ‘s nachts. En ook lokale (broed)vogels die 
foerageren op het wad vliegen vaak ‘s nachts. Ze zoeken hun voedsel op de droogvallende 
wadplaten en gaan dus op pad als het laag water is: ook ‘s nachts. Dit veroorzaak erg veel 
vogelslachtoffers op en rond de Eemshaven. 
 
Uit onderzoek blijkt dat het aantal slachtoffers door windturbines (nu ca. 3.000 vogels op 
jaarbasis) met ca 1/3 beperkt kan worden door het toepassen van een ‘stilstandvoorziening’. 
De windturbines worden 25 dagen/jaar stil gezet, op het moment van de grootste vogeltrek. 
Als een radarinstallatie wordt gebruikt, kan beter ingespeeld worden op de piekmomenten: 
dan hoeven de windturbines slechts gemiddeld in 25 nachten 4 uur per nacht stil gezet te 
worden om hetzelfde resultaat te bereiken. Voor nieuwe windparken gaat de provincie deze 
stilstandvoorziening voorschrijven. Maar voor bestaande windparken kan dat niet: slechts op 
basis van vrijwilligheid kunnen afspraken hierover gemaakt worden met de exploitanten. En 
die zullen schadeloos gesteld willen worden voor hun opbrengstverliezen. 
 
In het kader van de aanleg van een tijdelijke hoogspanningsverbinding van 380 kV tussen de 
stations Eemshaven Oudeschip en Eemshaven in de gemeente Eemsmond hebben 
TenneT, de provincie Groningen en enige natuur- en milieuorganisatie afgesproken dat, ter 
compensatie van de verwachte draadslachtoffers: 
- de provincie zal trachten in overleg met de exploitanten een stilstandvoorziening overeen 

te komen voor 81 bestaande windturbines en 
- TenneT hieraan een jaarlijkse financiële bijdrage levert (aan de provincie), zolang de 

tijdelijke verbinding er staat. De tijdelijke verbinding komt te vervallen na realisatie van de 
380 kV naar Vierverlaten. 

 
Bovendien is afgesproken dat een vergelijkbare schaderegeling zal worden getroffen ter 
compensatie van de extra draadslachtoffers ten gevolge van de  380 kV naar Vierverlaten. 
Een dergelijke regeling is nog niet getroffen en vinden wij in uw plannen ook niet terug. Wij 
gaan er van uit dat u dit alsnog regelt / aanpast. 
 
8.4.3 Jaarrond beschermde nesten 
‘De vogelsoorten met een jaarrond beschermde nestlocatie die binnen het plangebied 
aanwezig zijn, betreffen: boomvalk, buizerd, ooievaar, ransuil, roek, sperwer en steenuil. (...) 
De werkzaamheden die plaatsvinden vanwege de aanleg van de nieuwe 380 kV-verbinding 
veroorzaken mogelijk negatieve effecten op de vogelsoorten buizerd, ransuil, roek, sperwer 
en steenuil. Het plangebied met her en der geschikte bomen biedt (mogelijke) nestlocaties 
voor deze soorten. (...) Op basis van de huidige inzichten (...) hoeven deze bomen voor de 
aanleg en het beheer van de 380 kV-verbinding niet gekapt te worden, omdat zij niet op een 
mast- of werklocatie staan en/of niet in de buurt van de geleiders komen. Effecten op nesten 
in bomen worden derhalve uitgesloten.’ 
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Het is mooi dat de nestlocaties niet gekapt worden, maar als er enige jaren lang 
werkzaamheden worden uitgevoerd in de nabijheid van die jaarrond beschermde nesten, 
zijn de vogels wel van hun nest verdreven. Vroeg in het voorjaar, voor het broedseizoen, met 
de werkzaamheden beginnen is in dit geval geen oplossing: dan komen ze zeker niet aan 
broeden toe. Wij hebben geen inventarisatie aangetroffen van de locaties van de jaarrond 
beschermde nesten binnen de invloedsfeer van de bouwwerkzaamheden. U hebt geen 
regeling getroffen hoe in de praktijk wordt om gegaan met werkzaamheden in de nabijheid 
van jaarrond beschermde nesten. Uw conclusie dat Effecten op nesten in bomen worden 
derhalve uitgesloten is dan ook niet onderbouwd en vermoedelijk onjuist. 
 
8.4.4 Vleermuizen 
In het gebied komen de volgende vleermuizen voor: gewone dwergvleermuis, gewone 
grootoorvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, 
tweekleurige vleermuis en watervleermuis. U concludeert dat negatieve effecten op 
vleermuizen, veroorzaakt door de realisatie van de nieuwe 380 kV-verbinding (de bouwfase), 
voor de meeste soorten worden uitgesloten. Voor sommige soorten worden negatieve 
effecten dus niet uitgesloten. U gaat er vanuit dat er geen locaties zijn waar mogelijke 
vliegroutes verdwijnen en dat er over het gehele tracé overal alternatieve foerageerlocaties 
aanwezig zijn. 
 
‘In zijn algemeenheid dienen verstorende (verlichtings)effecten en het ontstaan van 
barrières, vooral voor meer- en watervleermuis, voorkomen te worden.’ 
Wij hebben in uw inpassingsplan geen regelingen aangetroffen om verstorende 
(verlichtings)effecten en het ontstaan van barrières te voorkomen. Dit dient alsnog in de 
planregels te worden vastgelegd. 
 
 
 

9. Milieueffectrapportage 
 
Op veel aspecten die in het MER aan de orde komen zijn wij hierboven al ingegaan. Toch 
nog een aantal opmerkingen. 
 
 
9.1 Uitgangspunten MER 
Bij de startnotitie MER waren de uitgangspunten: 
- een beperkt zoekgebied, zo veel mogelijk nabij de mogelijk te handhaven 220 kV 

verbinding; 
- ondergronds (verkabelen) was technisch niet uitvoerbaar; 
- het ging om een 380 kV-verbinding van de Eemshaven naar Diemen. 
 
- Inmiddels blijkt dat de 220 kV wordt gesloopt. Aansluiting zoeken bij de bestaande 220 kV 

dient geen objectief ruimtelijk doel. 
- Verkabelen kan, in ieder geval over een afstand van 10 km. Dat opent in ieder geval 

mogelijkheden om ander tracés te ontwikkelen, die meer rekening houden met het gebied. 
Hier is geen serieus onderzoek naar gedaan. 

- De 380 kV verbinding gaat slechts tot Vierverlaten, wordt niet verder doorgetrokken. 
Daarom komt er bij Vierverlaten een transformatorstation bij.  

De mogelijkheid om de elektriciteit als gelijkstroom naar Vierverlaten te vervoeren, 
ondergronds, is niet onderzocht. 
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‘5.8.3 Deelgebied 3 
(...) Parallel bouwen aan de bestaande 220 kV-verbinding levert een aantal technische 
problemen op, omdat er dan ongewenste kruisingen op het hoogste spanningsniveau 
ontstaan (noordelijk deel van deelgebied 3). Parallel aan de bestaande 110 kV-verbinding 
bouwen levert geen knelpunten op. Deze verbinding wordt immers geamoveerd. Zodoende 
volgen de drie alternatieven in het noordelijk deel van het deelgebied het tracé van de 110 
kV-verbinding.’ 
Een heldere redenering, maar gebaseerd op inmiddels achterhaalde uitgangspunten: de 220 
kV wordt geamoveerd. Ook hieruit blijkt dat het MER gemaakt is op basis van het 
achterhaalde uitgangspunt dat de 220 kV zou blijven bestaan.  
 
 
9.2 MER onvolledig 
‘Het doel van de m.e.r.-procedure is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven 
naast andere belangen bij de besluitvorming over activiteiten die belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Daarom moeten in een milieueffectrapport (MER) 
de redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven worden onderzocht om de mogelijke 
gevolgen voor het milieu in beeld te brengen.’ 
 
In dit MER troffen wij geen onderzoek aan naar de redelijkerwijs in beschouwing te nemen 
alternatieven. Voordat de startnotitie MER werd opgesteld, was al een zeer beperkte 
zoekcorridor vastgesteld, waardoor de meeste redelijkerwijs in beschouwing te nemen 
alternatieven buiten het onderzoek vielen. Dat er later, voor de vorm, nog een extra tracé 
aan het onderzoek is toegevoegd, doet daar niets aan af. Tot de redelijkerwijs in 
beschouwing te nemen alternatieven behoren in ieder geval de door de provincie Groningen 
onderzochte alternatieven (Noord-West 380 kV fase 1. Studie naar alternatieve tracés voor 
de 380 kV verbinding Eemshaven Oudeschip – Vierverlaten, D-Cision B.V. 2016). 
 
In dit MER troffen wij geen onderzoek aan naar de gevolgen van de onderzochte tracés voor 
de unieke cultuurhistorische, landschappelijke en archeologische waarden van Nationaal 
Landschap Middag-Humsterland. 
 
Eemshavenweg-alternatief 
‘Tot 2015 bleek ondergrondse aanleg technisch gezien niet mogelijk voor het project 
Noord-West 380 kV. Onderzoek eind 2015 heeft aangetoond dat behoedzaam verdere 
stappen kunnen worden gezet met het toepassen van 380 kV-kabels binnen het 
Nederlandse 
elektriciteitsnetwerk mits dat vanuit leveringszekerheid verantwoord is. Voor de verbinding 
Noord-West 380 kV Eemshaven – Vierverlaten geldt dat TenneT adviseert hooguit 10 km 
380 kV ondergronds tracé in het project toe te passen.’  
 
‘Bovenstaande analyse is, met nieuwe inzichten rondom ondergrondse 380 kV-verbinding 
aanleg, in 2016 nogmaals uitgevoerd. Uit de analyse bleek dat met een deels ondergronds 
tracé de ruimtelijke knelpunten in het bovengrondse alternatief voor een belangrijk deel 
konden worden opgelost. Daarmee is een deels ondergronds alternatief langs de 
Eemshavenweg een realistisch te beschouwen alternatief geworden in het kader van het 
MER.’ 
 
‘Het bevoegd gezag heeft daarop het mogelijke tracé langs de Eemshavenweg nader 
bestudeerd.  Daar zich hier meer gevoelige objecten (zoals woningen en boerderijen) 
bevinden en de aansluiting op station Oudeschip (beginpunt Noord-West 380 kV) ruimtelijke 
knelpunten kent, windmolens, kabels en bestemd glastuinbouwgebied, zal hier geen 
tracéalternatief onderzocht worden en zal de corridor niet aangepast worden.’ 
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Een vluchtige, oppervlakkige studie, het alternatief wordt met gelegenheidsargumenten van 
tafel geveegd: 
- het aantal gevoelige objecten verschilt weinig van de andere alternatieven, dit probleem is 

oplosbaar; 
- ook het VKA gaat door een gebied met windturbines en door een gebied waar plannen zijn 

voor een nieuw windpark; 
- glastuinbouw is geen gevoelige bestemming; de plannen voor glastuinbouw zijn overigens 

al jaren van de baan. 
 
 
9.3 Ecologisch onderzoek onvolledig 
‘Op grond van de voor dit project uitgevoerde voortoets kunnen significant negatieve 
effecten van de nieuwe hoogspanningsverbinding op Natura 2000-gebieden op voorhand 
worden uitgesloten. Er hoeft geen passende beoordeling te worden opgesteld, ...’ 
Het onderzoek in de voortoets is te beperkt. Niet duidelijk wordt naar welke populaties is 
gekeken. Er worden veronderstellingen gedaan over herkomst en vliegbewegingen van de 
vogels, maar dit is niet onderzocht. De cumulatieve effecten zijn niet op de juiste manier 
vastgesteld. 
 
Gezien het huidige (onderzoek Altenburg en Wymenga: ca. 3.000 per jaar) en het verwachte 
aantal windturbineslachtoffers (rapporten bij Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl), gezien het 
aantal draadslachtoffers bij de bestaande hoogspanningsverbinding op de Eemshaven (zo’n 
1.200 per jaar, op een lengte van 4,8 km), moeten wij er helaas van uit gaan dat bij het 
beoordelen van de cumulatieve effecten van deze 380 kV-verbinding de 1%-norm voor veel 
vogelsoorten zal worden overschreden. 
 
 
9.4 Beoordeling van effecten in MER onjuist 
Volgens dit MER bleken de landschappelijke gevolgen van alle onderzochte tracés neutraal, 
ook van het VKA. Hoewel alle tracés, en zeker het VKA, een duidelijke verslechtering 
betekenen ten opzichte van de huidige 220 kV. Het MER geeft dus een onjuist beeld van de 
werkelijkheid. 
 
‘Alternatief Oranje heeft geografisch een hele andere ligging, waardoor het niet mogelijk is 
om te combineren met de 110 kV verbinding.’ 
Maar bij realisering van alternatief oranje verdwijnt wel de 220 kV uit Middag-Humsterland. 
Waardoor er nog maar één hoogspanningsverbinding in Middag-Humsterland over blijft: de 
bescheiden 110 kV. Bovendien worden er geen bouwwerkzaamheden in Nationaal 
Landschap middag-Humsterland uitgevoerd, alleen sloopwerkzaamheden. Daarmee wordt 
veel schade aan het Nationaal Landschap voorkomen.  
 
Overigens merken wij op dat , volgens de huidige plannen, de 110 kV op den duur onder de 
grond wordt gebracht: daarmee zou het Nationaal Landschap Middag-Humsterland werkelijk 
verbeteren. 
 
 
9.5 Milieueffecten ecologie 
‘Op het criterium Natura 2000 scoren de alternatieven neutraal.’ Daarbij is alleen gekeken 
naar nabij gelegen Natura 2000-gebieden. Een onderzoek naar de herkomst van 
draadslachtoffers bij bestaande hoogspanningsverbindingen en windparken zou inzicht 
kunnen geven in de relevante Natura 2000-gebieden. Dit ontbreekt. Daarmee is ook 
onduidelijk of de cumulatieve effecten volledig in beeld zijn gebracht. 
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‘Op het criterium beschermende soorten scoren alle bovengrondse alternatieven negatief, 
voornamelijk vanwege de te verwachten draadslachtoffers.’ 
 
‘Onder ’s nachts vliegende soorten worden meer aanvaringen verwacht omdat de nieuwe 
verbinding meer traversen heeft dan de bestaande te verwijderen verbinding. Dit is een 
negatief effect.’ 
De 380 kV komt meer in conflict met de vogeltrekroutes dan de bestaande 220 kV. Er is dus 
een beter tracé mogelijk, dat minder draadslachtoffers maakt. Toch vinden wij dat in de 
verdere afwegingen en tracékeuze niet terug.  
 
Het betreft circa 36 soorten. De meeste relevante soorten worden in zijn totaliteit echter niet 
of nauwelijks in hun staat van instandhouding beïnvloed. De effecten zijn grotendeels te 
mitigeren.’ 
De meeste relevante soorten: er zijn dus ook soorten die duidelijk wel in hun staat van 
instandhouding worden beïnvloed. 
‘In zijn totaliteit’: de wereldpopulatie van de soort wordt niet of nauwelijks beïnvloed? 
Tot slot wordt opgemerkt: ‘De effecten zijn grotendeels te mitigeren.’ Hoe? Dat wordt 
nergens duidelijk. Varkenskrullen helpen niet voor vogels die ‘s nachts vliegen 
 
‘Bij de deels ondergrondse alternatieven worden de relatief vogelrijke weidegebieden tussen 
Bedum en Sauwerd (Roze) respectievelijk Koningslaagte (Oranje) ontzien (zowel bij open 
ontgraving als bij een boring) waardoor deze alternatieven minder draadslachtoffers zullen 
veroorzaken. De verschillen tussen boven- en ondergrondse aanleg zijn voor wat betreft het 
aantal draadslachtoffers dus onderscheidend.’ 
Keuze voor een deels ondergronds alternatief zou het aantal draadslachtoffer onder de 
nachtvliegers flink (niet grotendeels: er gaat maar ¼ onder de grond) kunnen beperken.  
 
Het MER stelt dat bij ingrepen in het NNN in eerste instantie gezocht moet worden naar 
mogelijke alternatieven. Alleen als er geen realistische alternatieven zijn en er een groot 
openbaar belang is, is het mogelijk om het project in of door het NNN te realiseren. Volledige 
compensatie van de effecten is dan wel vereist. Een soortgelijke status heeft het Leefgebied 
open weide. 
 
Er zijn deels ondergrondse alternatieven, waarbij de NNN niet wordt aangetast. Die zijn iets 
duurder, maar realistisch en betaalbaar. Dus het VKA, met grote schadelijke gevolgen voor 
het NNN en het Leefgebied open weide, is geen realistisch alternatief. Het VKA mag niet 
worden uitgevoerd. 
 
Bij het VKA heeft het MER mitigatie en compensatie uitgewerkt. Het MER concludeert dat 
het effect van het VKA met compensatie neutraal wordt. Wij zijn van oordeel dat dit niet juist 
is. De door u vastgestelde compensatie is onvoldoende om de negatieve effecten weg te 
nemen. Maar zelfs als de compensatie wel voldoende was, blijven er negatieve effecten bij 
realisering van het VKA (score: min min). Immers: er zij hier op dit moment goede tot zeer 
goede weidevogelgebieden, die bij realisatie van het VKA zullen verdwijnen. En het is nog 
maar de vraag of de compensatie zal zorgen voor gebieden met een vergelijkbare kwaliteit. 
Compensatie geeft geen garantie. Dus ook met goede compensatie zijn de vooruitzichten 
minder positief dan zonder de ingreep (score: min).  
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9.6 Milieueffecten landschap en cultuurhistorie 
‘Op tracéniveau is maar beperkt onderscheid te maken tussen de effecten van de 
verschillende alternatieven. Alle alternatieven worden voor wat betreft het effect op het 
landschappelijk hoofdpatroon neutraal beoordeeld.’ 
 
Het landschap wordt op een hoog schaalniveau gekenmerkt door de grootschalige 
openheid. Aantasting van dat kenmerk wordt met name bepaald door: de hoogte, de 
massaliteit van de masten, de gordijnwerking (transparantie), het aantal knikken, de hoek 
van de knikken, het aantal km aaneengesloten rechtstand, maar ook aansluiting bij blijvende 
grootschalige infrastructuur. De vraag is: in hoeverre zijn de tracés hier onderscheidend? 
 
Bij de beoordeling van de tracés dient in de eerste plaats een vergelijking gemaakt te 
worden met de bestaande 220 kV: gaat dit grootschalige landschap er op vooruit of achteruit 
als de 220 kV wordt vervangen door de 380 kV? 
 
De 2 aan 2 geplaatste, dikke, massieve wintrackmasten zijn veel beeldbepalender dan de 
bestaande 220 kV vakwerkmasten. De 380 kV is aanzienlijk hoger dan de bestaand 220 kV. 
Bij de 380 kV komt er een groter en massaler gordijn van draden boven elkaar te hangen 
dan bij de 220 kV. De 380 kV heeft, bij alle alternatieven, meer knikken en minder 
rechtstanden dan de 220 kV. Naar deze maatstaven beoordeeld passen alle alternatieven 
dus veel slechter in het landschap dan de huidige 220 kV. De beoordeling voor de 
onderzochte bovengrondse alternatieven hoort te zijn: zeer negatief (min min). 
 
Een bovengronds alternatief dat met evenveel of minder knikken door het landschap gaat 
dan de huidige 220 kV is nog altijd hoger en massaler in het landschap aanwezig en krijgt 
naar ons oordeel een negatieve score (min). Een dergelijk alternatief hebben wij in uw 
onderzoek overigens niet aangetroffen. 
 
Ook de deels ondergrondse alternatieven hebben een negatieve invloed op het landschap. 
Daar staat tegenover dat ¼ van het tracé ondergronds gaat. Als dan het verdwijnen van de 
220 kV wordt meegewogen, kan het resultaat toch neutraal of licht positief worden 
beoordeeld.  
 
 
9.7 Uitgangspunten MER niet vertaald in regelgeving 
‘Evaluatie. Tot slot is er op basis van de m.e.r.-regelgeving voor het bevoegd gezag de 
verplichting om een evaluatieprogramma op te stellen om de daadwerkelijke gevolgen van 
de 
uitvoering van de voorgenomen activiteit te onderzoeken. Het bevoegd gezag neemt zo 
nodig aanvullende maatregelen om de gevolgen voor het milieu te beperken.’ 
Wij hebben noch in de planregels, noch in de andere stukken, duidelijke bindende afspraken 
aangetroffen over de evaluatie en de verplichting om aanvullende maatrelen te nemen. Wij 
stellen u voor dit alsnog te regelen. 
 
‘Effecten kunnen worden gemitigeerd door de aanlegwerkzaamheden zoveel mogelijk buiten 
kwetsbare perioden uit te voeren. In de periode dat zowel de geleiders van de bestaande als 
de nieuwe verbinding aanwezig zijn, is er bovendien een toename van het aantal 
draadslachtoffers te verwachten. Dit is te mitigeren door de periode dat dubbele bedrading 
aanwezig is zoveel mogelijk te bekorten.’ 
Dit is mogelijk, maar is niet in de regelgeving opgenomen. Wij dringen er op aan dit alsnog 
bindend voor te schrijven. 
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9.8 Goede ruimtelijke ordening 
‘Goede ruimtelijke ordening 
Vanuit het streven naar goede ruimtelijke ordening is het streven om zo goed als mogelijk 
rekening te houden met de bestaande en toekomstige situatie.’ 
 
‘Een hoogspanningsverbinding kent een technische levensduur van minimaal 50 jaar. Dit 
maakt het noodzakelijk om bij de keuze van de technische uitvoeringsvorm van deze nieuwe 
verbinding ook ontwikkelingen die op de lange termijn kunnen gaan spelen te betrekken.’ 
 
De hoogspanningsverbinding staat er dus zeker de komende 50 jaar, mogelijk (veel) langer. 
Er is dus alle aanleiding veel aandacht, zelfs geld, te besteden aan een goede en 
toekomstbestendige inpassing van de nieuwe 380 kV in het gebied. De enige reden om de 
380 kV te bundelen met de te slopen 220 kV (overigens slechts over een afstand van 1/3 
van het tracé) is: in die omgeving is men al aan een hoogspanning gewend. Dit is een 
onzinredenering en heeft niets te maken met goede ruimtelijke ordening: 
- gezien de weerstand in het gebied tegen de nieuwe, maar ook tegen de oude verbinding: 

het went nooit; 
- over enige jaren is iedereen de oude 220 kV vergeten, maar de nieuwe 380 kV domineert 

nog altijd het landschap. Met z’n 13 knikken! 
 
Op grond van SEV III wordt een nieuwe hoogspanningsverbinding ‘waar mogelijk en zinvol’ 
gebundeld met bovenregionale infrastructuur. Combineren met een te slopen 220 kV is, uit 
oogpunt van ruimtelijke ordening, niet zinvol. Deze tracékeuze is dan ook in strijd met SEV 
III en voldoet niet aan een goede ruimtelijke ordening. 
 
Het MER stelt: 
‘Van Eemshaven naar transformatorstation Vierverlaten wordt de bestaande 4-circuits 220 
kV verbinding gevolgd. (...) Er zal zo strak mogelijk gebundeld worden met de bestaande 4-
circuitsverbinding.’ 
Dit klopt slechts voor 1/3 van het VKA. 
  
‘Dit heeft geresulteerd in een zoekgebied; dat voldoet aan beleidskaders (o.a. SEVIII), 
woon- en bebouwingskernen zoveel als mogelijk ontziet, waarbinnen lange rechtstanden 
mogelijk zijn en kansen biedt voor verbetering van bestaande knelpunten en/of lokale 
‘verrommeling’ van het landschap door aanwezige hoogspanningsverbindingen (conform 
advies voor richtlijnen Commissie voor de m.e.r.).’ 
 
Het 220 kV tracé was slecht en rommelig ingepast in het landschap. De nieuwe 380 kV is 
nog slechter en rommeliger, met nog meer knikken en minder rechtstanden. Er blijkt nergens 
uit de verdere rapporten welke kansen het VKA biedt voor verbetering van bestaande 
knelpunten en/of lokale ‘verrommeling’ van het landschap. Niet zo vreemd: ook wij hebben 
die kansen niet kunnen ontdekken. Hier blijkt wel dat het VKA niet aan uw eigen 
uitgangspunten voldoet. Het VKA is daarmee in strijd met een goede ruimtelijke ordening. 
 
 
9.9 Overleg met belangenorganisaties 
U stelt: 
‘Bij de voorbereiding van EOS-VVL is veelvuldig afstemming geweest met betrokkenen. (...) 
Ook is er overleg geweest met belangenorganisaties op het gebied van natuur en 
landschap.’ 
 
Het overleg met belangenorganisaties op het gebied van natuur en landschap ging 
uitsluitend over compensatie van schade aan natuur, cultuurhistorie en landschap. In het 
eerste overleg werd ons mede gedeeld dat het zoekgebied al vastlag: daarover was geen 



 

Pagina 64 van 75 

discussie mogelijk. En bij de keuze van alternatieven binnen het zoekgebied zijn wij op geen 
enkele manier betrokken. 
 
 
 

10. Elektromagnetische velden (EVM) en gezondheid 
 
In een bijlage bij het Rijksinpassingsplan is aandacht besteed aan een beleidsadvies t.a.v. 
de indicatieve magneetveldzone. Echter in het rapport wordt onvoldoende aangegeven wat 
het effect is in de verschillende situaties onder- en naast het geprojecteerde 380 kV 
hoogspanningstracé en de naaste omgeving van de genoemde indicatieve 
magneetveldzone.  
 
In de bijlage bij het Rijksinpassingsplan worden verschillende rapporten genoemd. Daarbij 
wordt er bij verschillende rapporten opgemerkt dat ze niet betrouwbaar zijn omdat de 
onderzoeksmethoden niet zouden deugen. Dat mag zo zijn, maar dat is eerder een reden 
om eigen aanvullend onderzoek in te stellen dan om het onderzoek te negeren. 
 
Bij verschillende onderzoeken wordt de betrouwbaarheid in twijfel getrokken omdat 
weliswaar de onderzoeksresultaten een statistisch verband aantonen tussen wonen nabij 
een hoogspanningsverbinding en gezondheidsschade, maar er geen verklaring is gevonden 
voor het ontstaan van die gezondheidsschade. Dat komt vaker voor in de wetenschappelijke 
wereld: er word een verband ontdekt, maar er is geen verklaring gevonden. Dat mag zeker 
geen reden zijn om de onderzoeksresultaten te negeren. 
 
Bij mogelijke gezondheidsschade geldt het voorzorgbeginsel, ook de Europese Commissie 
gaat daar vanuit. Op grond van het voorzorgbeginsel: bij wetenschappelijke onzekerheid 
moet je het zekere voor het onzekere nemen. Wij betwijfelen of daar bij de huidige norm (0,4 
microtesla) aan wordt voldaan. De Gezondheidsraad vindt al een statistisch verband bij 0,3 
microtesla. ‘Bioinitiative Report: A Rationale for a Biologically-based Public Exposure 
Standard for Electromagnetic Fields’ adviseert 0,1 microtesla. 
  
Uit voorzorg (er is geen wet, alleen een aanbeveling van de Gezondheidsraad en er zijn 
verschillende, volgens de overheid onbetrouwbare, onderzoeken) adviseert de Rijksoverheid 
nu bij de aanleg van een hoogspanningstracé om zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, te 
voorkomen dat er situaties ontstaan waarbij met name kinderen langdurig verblijven binnen 
een gebied rond een bovengrondse hoogspanningslijn waar het jaargemiddelde 
magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla. De GGD heeft dit advies verbreed naar alle 
situaties waar het magneetveld die jaargemiddelde waarde overschrijdt, dus niet alleen 
naar woningen en scholen. 
 
Naast bovengenoemd advies heeft de initiatiefnemer van de geprojecteerde 
hoogspanningslijn ook rekening te houden met de richtlijnen van Europese Commissie op 
basis van de Internationale Commissie voor bescherming tegen niet ioniserende straling 
(ICNIRP). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen hoogspanningspersoneel resp. 
toegelaten personen, die in de nabijheid van hoogspanningsinstallaties werkzaamheden 
moeten verrichten en de gewone burger c.q. mensen die kort of langdurig in de nabijheid 
van een hoogspanningsinstallatie verblijft/verblijven. De Commissie geeft in haar richtlijn aan 
dat de tijd van de blootstelling niet gemiddeld mag worden. Het advies van de 
Rijksoverheid in deze spreekt echter over een jaargemiddelde dat niet hoger mag worden 
dan 0,4 microtesla: dat is dus in strijd met het advies van de ICNIRP. 
  



 

Pagina 65 van 75 

Uit diverse onderzoeken door het KennisPlatvorm, RIVM, verschillende GGD ’s etc. blijkt dat 
men bij de blootstelling van de mens (en ook dier) aan EMV niet alleen moet uitgaan van 
een jaargemiddelde stationaire fluxdichtheid van max. 0,4 microtesla, maar rekening moet 
houden met cumulatieve factoren en met pieken van de fluxdichtheid, die sterk afhankelijk 
zijn van het vermogen, de frequenties, de gekozen materialen, de van nature aanwezige 
magnetische velden en in sommige gevallen de invloed bij bepaalde weersomstandigheden. 
E.e.a. is voor de GGD ‘s een reden geweest om te  adviseren het advies van de EC te 
verbreden naar alle voorkomende situaties.  
 
Het is dus (redelijkerwijs) mogelijk dat mens en dier aan een hogere fluxdichtheid wordt 
blootgesteld dan alleen aan de magnetische velden van de hoogspanningsinstallatie c.q. -
lijn. Denk daarbij aan een cumulatie van allerlei apparatuur en materialen in huizen, 
openbare gebouwen, bedrijfsgebouwen, aanwezige bronnen zoals het middenspanningsnet, 
de draadloze GSM-netten, etc. Hier gaat het MER niet op in. Verder is het MER niet 
ingegaan op de vraag of er een verhoogd risico is bij 4 circuits i.p.v. de gebruikelijke 2 
circuits. 
 
De gezondheidsraad heeft, op basis van wetenschappelijk onderzoek, waarbij het 
oorzakelijk verband van de kans op kinderleukemie in relatie aan de magnetische velden 
rond een hoogspanningslijn niet kon worden aangetoond, geadviseerd om t.a.v. het risico op 
de kans dat kinderen leukemie kunnen krijgen geen verdere actie te ondernemen. Ook is 
onderzoek gedaan naar een eventueel oorzakelijk verband met de Ziekte van Alzheimer met 
als resultaat een vergelijkbare conclusie. Echter alle genoemde onderzoeken waren min of 
meer beperkt tot alleen de blootstelling aan de magnetische velden rond een 
hoogspanningsinstallatie. 
 
De onderzoeken geven niet of onvoldoende aan of er rekening is gehouden met de 
verschillende mogelijk optredende resp. tegelijk optredende veldsterkten in plaatselijke 
omstandigheden.  
 
Ook heeft de Gezondheidsraad geen of onvoldoende rekening gehouden met de psychische 
werking van (lichamelijke) klachten bij blootstellingen aan magnetische velden. Het feit dat 
men weet, door de duidelijk visueel en dominant aanwezige hoogspanningslijn, dat men 
verhoogde gezondheidsrisico’s loopt, vooral ook in combinatie met de blootstelling aan de 
van nature aanwezige magnetische velden en aan overige in en om de huizen/gebouwen 
etc. aanwezige magnetische velden, had in het MER meegewogen moeten worden. 
 
In het MER wordt terecht gesproken over onzekerheid van gezondheidseffecten. Het 
beleidsadvies beperkt zich tot alleen de aanleg van een bovengrondse 380 kV 
hoogspanningslijn en -stations. 
  
Verder wordt in het MER uitgegaan van een normale bedrijfssituatie van de 380 kV 
hoogspanningslijn. Er komen echter ook extreme situaties voor, bijvoorbeeld ijzelafzetting 
met eventueel een sterke wind (lijndansen), of dichte mist mogelijk in combinatie met 
vuilafzetting op de isolatoren/bedrading waardoor er het corona-effect kan ontstaan. Bij het 
bepalen van de zone, waarbuiten er geen verhoogde gezondheidsrisico’s meer te 
verwachten zijn, dient ook rekening gehouden te worden met het voorkomen van extreme 
omstandigheden en mogelijke calamiteiten. 
 
Een risico-inventarisatie -achtige tabel, waarin alle mogelijke situaties zijn opgenomen, 
ontbreekt. In dergelijke tabel kan duidelijk worden wat de huidige situatie is wat de nieuwe 
situatie met risico’s gaan worden. Daarbij wordt aan de initiatiefnemer van de geprojecteerde 
380 kV hoogspanningslijn gevraagd per situatie aan te geven waar de leefomgeving in de 
bestaande situatie en in de nieuwe situatie risicovol is. Hierbij moet duidelijk worden 
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aangegeven wat per situatie de veldsterkte van het magnetisch veld is. Een indicatieve 
veldsterkte sluit namelijk niet uit dat door cumulatieve werking de blootstelling per situatie zo 
groot en mogelijk zo langdurig is, dat er toch sprake is van mogelijke ernstige 
gezondheidsrisico’s. In de onderbouwing van risicovolle situaties moet duidelijk het effect en 
de restrisico’s worden beschreven. Hierbij moet worden uitgegaan dat “redelijkerwijs” een 
potentieel risico is. 
 
Door een bredere strook dan de nu aanbevolen veiligheidszone en ‘leefomgeving’ aan te 
houden, is de kans op een verhoogd gezondheidsrisico bij mens en dier beter aanvaardbaar 
en zullen mogelijk de psychische effecten beperkt blijven. 
 
Wij concluderen dan ook dat bij het bepalen van de magneetveldzone onvoldoende rekening 
is gehouden met de onzekerheden in het bestaande onderzoek naar de mogelijke gevolgen 
van magneetvelden en dat onderzoek naar cumulatieve effecten ontbreekt. Daarmee wordt 
het voorzorgbeginsel onvoldoende in acht genomen. 
 
 
 

11. Regels / juridische uitvoerbaarheid 
 
‘Behoudens de hoekmasten is de positie van de overige masten in dit inpassingsplan niet 
juridisch vastgelegd. Het voorliggende inpassingsplan is dan ook flexibel wat betreft deze 
overige masten, hetgeen ruimte biedt voor eventuele verschuivingen in de lijn van de 380 
kV-verbinding in overleg met grondeigenaren.’ 
U hebt in dit Rijksinpassingsplan geen rekening gehouden met de bijzonder waarden van 
Nationaal Landschap Middag-Humsterland. Ook deze regeling getuigt hiervan. Het 
verschuiven van paalposities kan leiden tot het dempen van beschermde sloten, het 
aantasten van waardevolle landschapselementen. Wij zijn van oordeel dat er voor Middag-
Humsterland een eigen regeling moet komen, die recht doet aan het behoud van dit unieke 
Nationale Landschap. 
 
‘Landschap en cultuurhistorie: geen masten in gebieden die aangewezen zijn als Rijks- en 
gemeentelijke monumenten en ook niet bij beschermde stads- en dorpsgezichten, niet in 
historische watergangen (trekvaarten, kanalen etc.), in historische houtsingels en ook niet op 
terpen en wierden.’ 
Wij dringen er bij u op aan hier aan toe te voegen: geen masten en geen werkterreinen en 
werkwegen in sloten in Middag-Humsterland die op grond van de Provinciale 
Omgevingsverordening beschermd zijn.  
 
‘Een uitzondering betreft de aanlegvergunningenstelsels die zijn opgenomen in de 
onderliggende bestemmingsplannen. Deze aanlegvergunningenstelsels worden buiten 
werking gesteld en zijn niet van toepassing op het inpassingsplan (artikel 3.35, zevende lid, 
Wro).’  
Voor Nationaal Landschap Middag-Humsterland dringen wij aan op het niet-buiten werking 
stellen van de aanlegvergunningenstelsels. 
 
‘Ten behoeve van de aanleg van de verbinding zijn voorts tijdelijk werkterreinen en 
bouwwegen nodig. Deze terreinen en bouwwegen zijn ruimtelijk relevant en bepalend voor 
de uitvoerbaarheid van het plan. De aanleg van deze terreinen en wegen zal planologisch 
mogelijk worden gemaakt door tijdelijke afwijkingen van de geldende bestemmingsplannen 
middels omgevingsvergunningen voor zover ze buiten het plangebied van het 
inpassingsplan liggen. Gemeenten zijn bevoegd gezag en verlenen de tijdelijke 
omgevingsvergunningen.’ 



 

Pagina 67 van 75 

Hier maken wij bezwaar tegen. Voor de rechtszekerheid van de burger is het van groot 
belang om te weten binnen welke grenzen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Dat kan 
alleen als ook de werkterreinen en de werkwegen in het Rijksinpassingsplan worden mee 
genomen. 
 
‘1.16 gevoelige bestemmingen 
Woningen met bijhorende erven alsmede scholen, crèches en kinderopvangplaatsen met 
bijbehorende buitenspeelruimten, conform het beleidsadvies.’ 
De Commissie voor de MER adviseert niet alleen plekken waar regelmatig kinderen 
verblijven als gevoelige bestemming aan te wijzen, maar ook andere bestemmingen waar 
regelmatig mensen verblijven. wij tellen u voor dit advies over te nemen en deze definitie 
daar op aan te passen. 
 
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 
Hier is niet in één oogopslag duidelijk of het om een enkelbestemming of om een 
dubbelbestemming gaat. Dat blijkt pas aan het eind van de planregels. Voor de leesbaarheid 
van het plan stellen wij u voor dit (ook) bij het betreffende artikel te vermelden. Bij voorbeeld: 
Artikel 3 enkelbestemming Agrarisch (onderliggende bestemming vervalt) 
 
‘3.2 Bouwregels 
3.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde’ 
Er zijn ter plaatse slechts bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan. Voor het 
bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 
‘a. er zijn enkel erf- en terreinafscheidingen en bouwwerken ten behoeve van 
dagrecreatieve voorzieningen toegestaan;’ 
Wij stellen u voor op deze agrarische bestemming ook veekerende afrasteringen en 
damhekken toe te staan. 
 
‘Artikel 6 Water’   
Het gaat hier om een enkelbestemming, de onderliggende bestemming vervalt. Er is op 
grond van de regels geen aanlegvergunning nodig voor dempen/wijzigen van dit water. Wij 
dringen er op aan dit aan te passen. 
 
‘Artikel 9 Leiding - Hoogspanningsverbinding 2x110 kV ondergronds  
9.2 Bouwregels 
Voor het bouwen gelden de volgende regels: 
a. op de gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden 
gebouwd ten behoeve van de hoogspanningsverbinding met een bouwhoogte van ten 
hoogste 3 meter; 
b. ten behoeve van de andere aan deze gronden toegekende bestemmingen mag - met 
inachtneming van de voor de betrokken bestemmingen geldende (bouw)regels - 
uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, 
vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte en 
hoogte niet worden vergroot en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.’ 
 
Een regeling voor bouwwerken, geen gebouw zijnde, met name veekerende afrasteringen 
en damhekken, zou hier op z’n plaats zijn. 
 
‘9.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 
9.4.1 Verbod 
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - 
Hoogspanningsverbinding 2x110 kV ondergronds' zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden 
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uit te voeren:’(...) 
b. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
c. diepploegen; (...) 
f. het uitvoeren van grondbewerkingen in de vorm van afgraven en ophogen; 
g. het aanleggen, verruimen of dempen van wateren;’ 
 
In dit artikel, handelend over het verkabelen van de bestaande 110 kV in Nationaal 
Landschap Middag-Humsterland, is geen regeling opgenomen ter bescherming van de 
waarden van dit unieke gebied. Wij dringen er op aan dat u dit alsnog doet.  
 
Voorts: de bovengenoemde beperkingen gelden vanaf het moment dat het 
Rijksinpassingsplan is vastgesteld. Maar het kan nog heel veel jaren duren voordat de 110 
kV daadwerkelijk verkabeld wordt. Wij achten dit een onredelijke beperking van de 
gebruiksmogelijkheden van de grond en verzoeken u dit aan te passen. 
 
‘Artikel 14 Algemene gebruiksregels 
14.1 Strijdig gebruik 
Onder een gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval verstaan: 
a. het niet na graafwerkzaamheden bij de aanleg, het beheer en het onderhoud van de 
ondergrondse en bovengrondse hoogspanningsverbindingen zoveel als redelijkerwijs 
mogelijk in de oorspronkelijke staat terugbrengen van de aardkundige waarden en 
verkavelingspatronen; 
b. het niet voorzien in de landschappelijke inpassing van de verbinding, conform het als 
bijlage 2 bij dit plan opgenomen Landschapsplan, binnen 5 jaar na de aanleg van de 
hoogspanningsverbindingen en de bijbehorende bouwwerken als bedoeld in artikel 10 
en 11 en (de uitbreiding van) het station als bedoeld in artikel 5; 
c. het niet voorzien in de compenserende maatregelen, conform het als bijlage 3 bij dit 
plan opgenomen Compensatieplan, binnen 5 jaar na de aanleg van de 
hoogspanningsverbindingen en de bijbehorende bouwwerken als bedoeld in artikel 10 
en 11.’ 
Bij dit artikel missen wij een sanctie. Ook is niet duidelijk wie handhavend mag optreden 
indien dit artikel wordt overtreden. In de huidige vorm is het een loze regel, die ons geen 
enkele rechtszekerheid biedt.  
 
 
 

12. Economische uitvoerbaarheid 
 
‘De kosten van de aanleg en instandhouding van de nieuwe 380 kV-verbinding worden 
gedragen door TenneT. (...) Gezien nut en noodzaak van het project (...), kan TenneT de 
investeringskosten doorberekenen in de tarieven voor transport van elektriciteit.(...) Om die 
reden staat de financieel economische haalbaarheid van het project niet ter discussie. Dit 
betekent dat ook de kosten van bijvoorbeeld mitigerende maatregelen, en de kosten van 
tijdelijke bouwplaatsen, herstelwerkzaamheden en eventuele (plan)schadevergoeding 
gedekt zijn. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) houdt toezicht op een efficiënte 
en effectieve taakuitoefening door TenneT.’ 
 
Een feitelijke rendementseis ontbreekt. Het gaat hier niet over feitelijke financieel 
economische haalbaarheid maar uitsluitend over de vraag wie de kosten betaalt. Bij het 
bepalen van economisch rendement is het raadzaam om verschillende alternatieven met 
elkaar te vergelijken. Bijvoorbeeld alternatieve tracés, het stilzetten van de kolencentrale in 
de Eemshaven, ontsluiting van windparken op zee door middel van gelijkstroomkabels 
rechtstreeks naar de Randstad etc. Een dergelijk vergelijk van alternatieve opties geeft een 
feitelijke financieel economische onderbouwing qua efficiency en effectiviteit. 
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Bij het bepalen van de financieel economische haalbaarheid van een mega investering in 
een installatie die een technische levensduur heeft van 50 jaar gaat het evenzeer om 
financieel economische haalbaarheid op lange termijn. Kortom: hoe duurzaam is deze 
investering? Hoe zit het met verschoven kosten? Dat wil zeggen kosten die moeilijker te 
bereken zijn maar wel degelijk optreden. Een onderbouwing van de duurzaamheid van het 
investeringsvoorstel van TenneT ontbreekt. 
 
Wat valt er te controleren door ACM als zowel de financieel economische keuze uit 
alternatieven op korte en lange termijn ontbreekt? En als evenzeer een afweging op 
maatschappelijke kosten ontbreekt (lees duurzaamheid)? Er resteert boekhoudkundige 
controle en dat heeft niets met een economische afweging te maken! De term economie 
wordt hier misbruikt! 
 
Als de enige afweging is op financieel economisch gebied dat nu de kosten in de tarieven 
kunnen worden versleuteld, dan is ondergrondse aanleg geen probleem. De meerkosten van 
verkabeling kunnen even eenvoudig worden doorberekend. De ACM kan hier geen bezwaar 
tegen hebben. Immers: de minister (en niet TenneT) beslist over al dan niet ondergrondse 
aanleg en ACM kan niet de minister controleren, slechts TenneT. 
 
Bij de afweging door TenneT/uw ministerie over de vraag ondergronds versus. bovengronds 
wordt uitsluitend naar de korte termijn en naar de directe kosten gekeken. Terwijl het om een 
lange termijn investering gaat en lange termijn opbrengsten. Die zijn niet in beeld gebracht 
en zijn dus, ten onrechte, niet in de belangenafweging mee genomen. 
 
 

13. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
‘Burgers, maatschappelijke organisaties en andere overheden zijn op diverse wijzen 
betrokken bij de voorbereiding van het onderhavige inpassingsplan.’ 
En hebben zich daar fel tegen verzet. Er is, overduidelijk, geen maatschappelijk draagvlak 
voor het huidige plan. Het verzet richt zich duidelijk tegen het huidige plan: er zijn andere 
realistische alternatieven voor deze hoogspanningsverbinding, die wel op draagvlak kunnen 
rekenen. 
 
‘Er is een m.e.r. procedure doorlopen ten behoeve van het inpassingsplan. Bij de 
voorbereiding op de m.e.r. procedure is veelvuldig afstemming geweest met 
betrokkenen. (...) Ook is er veelvuldig overleg geweest met belangenorganisaties op het 
gebied van natuur en landschap.’ 
In het kader van de MER-procedure is er geen overleg geweest met belangenorganisaties 
op het gebied van natuur en landschap. Er is alleen de (formele) gelegenheid geboden om 
te reageren op de ontwerp-startnotitie. 
 
‘Vervolgens hebben bij het ontwikkelen van het voorkeurstracé van de verbinding Noord-
West 380 kV EOS-VVL bilaterale overleggen plaatsgevonden tussen de Ministerie van EZ 
en TenneT enerzijds en gemeenten, waterschap, provincie, belangenorganisaties en andere 
overheidsorganisaties anderzijds. (...) Tijdens deze bijeenkomsten is het concept-tracé van 
de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding besproken, zodat wensen en reacties zo goed 
mogelijk meegenomen konden worden.’ 
Ook hier: wij zijn niet betrokken bij de ontwikkeling van het voorkeurstracé. Onze ideeën 
waren niet welkom. 
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De 380 kV hoogspanningsverbinding zal worden gerealiseerd in een gebied dat, zeker de 
afgelopen jaren, zwaar te lijden heeft van aardbevingen ten gevolge van gaswinning uit het 
Groningenveld. Veel schade van de beving bij Loppersum in 2012 is nog altijd niet 
afgehandeld, sindsdien is er weer veel nieuwe schade ontstaan. Er moet een grootschalige 
versterkingsoperatie uitgevoerd worden, maar die komt nog maar nauwelijks van de grond.  
 
Het vertrouwen in de overheid is laag. Het gaat hier om het armste deel van Nederland (naar 
gezinsinkomen, volgens CBS). Het gebied gaat zienderogen verder achteruit. Dit gebied in 
Groningen wordt door aanleg van de nieuwe 380 kV verder gemarginaliseerd. Mogelijke 
economische ontwikkelingen in het gebied (met name recreatie en toerisme) worden verder 
ondergraven. 
 
Er is dringend behoefte aan een positieve impuls. Aan ‘maatschappelijke meerwaarde’. Het 
door u gekozen tracé is echter juist een negatieve impuls, draagt bij aan de verdere 
ontwaarding van het gebied. wij roepen u op: Nederland heeft veel aan Groningen te 
danken, doe ook eens iets positiefs voor Groningen! 
 
 
 
 

14. Overige overheden 
 
Geachte bestuurders van gemeenten, provincie, waterschap en ProRail. 
 
Wij willen allereerst de gemeentelijke en provinciale bestuurders hartelijk danken voor hun 
inzet om het tij te keren. Helaas zijn u en wij er nog niet in geslaagd dit onzalige 
Rijksinpassingsplan van tafel te krijgen, zodat er een alternatief kan worden ontwikkeld dat 
beter past in onze mooie provincie. 
 
In de bovenstaande brief laten wij zien dat het huidige Voorkeursalternatief van de minister 
een slecht alternatief is: wellicht goed voor het ministerie van EZ en het elektriciteitstransport 
naar de Randstad, maar slecht voor Groningen en de Groningers.  
 
Wij roepen u allen op: laat zien hoe u over dit plan denkt. Toets de uitvoeringsbesluiten aan 
uw eigen, onderliggende plannen en aan uw eigen beleid. En is de aanvraag daarmee in 
strijd: weiger de gevraagde vergunning/ontheffing. 
 
Gemeenten Winsum en Zuidhorn: u hebt een bijzondere verantwoordelijkheid. In uw gebied 
ligt Nationaal Landschap Middag-Humsterland. Wij hopen dat u duidelijk toetst of het 
ministerie / TenneT zich bij de uitvoering van dit project houdt aan de spelregels in dit 
bijzondere gebied. 
 
In het Rijksinpassingsplan wordt gesteld:  
‘De bevoegdheid de uitvoeringsbesluiten vast te stellen, blijft in beginsel bij de wettelijk 
bevoegde bestuursorganen rusten.(...) Indien een betrokken bestuursorgaan niet of niet tijdig 
overeenkomstig de aanvraag beslist danwel een besluit neemt dat wijziging behoeft, kan de 
Minister van EZ samen met de minister tot wiens beleidsterrein het desbetreffende 
uitvoeringsbesluit behoort een beslissing nemen die in de plaats treedt van het besluit van 
het bestuursorgaan. Dit is de zogenaamde interventiebevoegdheid (artikel 3.36, eerste lid, 
Wro).’ 
 
Dus: u bent bevoegd gezag, maar als u niet meewerkt, dan besluit de minister zelf. Heeft het 
dan zin om geen medewerking te verlenen? Ja, natuurlijk! U wilt toch niet 
medeverantwoordelijk zijn voor de uitvoering van dit slechte plan? Hoe moet u dat straks 
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aan uw kleinkinderen uitleggen? Door medewerking te weigeren geeft u bovendien een 
duidelijk signaal af aan Den Haag: dit plan kan beter, moet beter, Groningen is het waard!  
 
                                                                                                                                                                                                    
 
 

15. Conclusie 
 
De voorbereiding van dit plan voldoet niet aan uw eigen beleid, zoals onder meer 
weergegeven in uw brief aan de Tweede Kamer van 1 februari 2016 (Kamerstuk 21 239, nr. 
211) om met overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen 
invulling geven aan energieprojecten. Het thans ter visie gelegde tracé is niet in 
samenspraak met de stakeholders ontwikkeld en kan slechts rekenen op grote 
maatschappelijke en politieke weerstand. Wij concluderen dat er geen draagvlak is in het 
gebied voor uw Voorkeurstracé. 
 
Om nieuwe doorsnijding van het landschap te voorkomen, schrijft SEV III voor dat, waar 
mogelijk en zinvol, hoogspanningsverbindingen worden gecombineerd. Dat is in dit geval 
mogelijk en zinvol: na realisatie van de 380 kV zal de huidige 220 kV dan ook worden 
gesloopt. Vervolgens stelt SEV III: als combineren niet mogelijk is, wordt een nieuwe 
hoogspanningsverbinding waar mogelijk en zinvol met bovenregionale infrastructuur 
gebundeld. Hier voldoet de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding niet aan. Bundeling 
met te slopen infrastructuur is niet zinvol. Het VKA wordt niet gebundeld met 
toekomstbestendige bovenregionale infrastructuur. Het VKA is dan ook in strijd met de 
uitgangspunten van SEP III. 
  
Volgens de Nota Ruimte zijn nieuwe grootschalige infrastructuurprojecten (zoals 380 kV 
hoogspanningsverbindingen) in Nationale Landschappen niet toegestaan. Het VKA 
doorsnijdt Nationaal Landschap Middag-Humsterland: in strijd met de Nota Ruimte. 
 
Volgens de Nota Ruimte geldt voor aantasting van het NNN het ‘nee, tenzij’ principe. 
Aantasting van het NNN is niet toegestaan, tenzij er geen alternatieven zijn. Er zijn deels 
ondergrondse alternatieven, waarbij het NNN niet wordt aangetast. Die zijn iets duurder, 
maar realistisch en betaalbaar. Het VKA is dus in strijd met de Nota Ruimte. 
 
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) worden 13 nationale belangen 
benoemd, waarvoor het Rijk verantwoordelijk is. Het VKA tast (inter)nationale unieke 
cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten aan, is daarmee in strijd met nationaal belang 10. 
Het VKA tast het NNN aan: in strijd met nationaal belang 11. Het VKA is niet tot stand 
gekomen in een proces van zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming. In strijd 
met nationaal belang 13. 
 
De nieuwe 380 kV komt voor een deel in het waddengebied, maar de nieuwe 
hoogspanningsverbinding past wat betreft de maximale bouwhoogte en de aard of de functie 
van nieuwe bebouwing niet bij de aard van het omringende (open, agrarische) landschap. 
Het plan is daarmee in strijd met het Rijksbeleid, zoals opgenomen in artikel 2.5.12 van het 
Barro. 
 
Het MER is gebaseerd op achterhaalde uitgangspunten. Er werd uitgegaan van een heel 
beperkte zoekcorridor, waardoor de meeste redelijkerwijs in beschouwing te nemen 
alternatieven, zowel wat betreft tracé als wat betreft de technische uitvoering, niet in het 
MER zijn onderzocht. Het MER is daarmee onvolledig en bevat niet de nodige informatie om 
tot een goede tracékeuze te komen. 
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In het MER ontbreekt een goede beschrijving van de unieke cultuurhistorische, 
landschappelijke en archeologische waarden van Nationaal Landschap Middag-
Humsterland. Ook is niet in beeld gebracht welke schade aanleg en exploitatie van de 
nieuwe 380 kV aan de unieke waarden van dit Nationale Landschap berokkent. 
 
Ten onrechte ontbreekt een onderzoek naar ecologische schade in de aanlegfase, met 
name de invloed van werkterreinen, bouwwegen, geluid en verlichting. Dit mede in relatie tot 
de lange duur (meerdere jaren) van de aanlegfase. Die tijdelijke schade is, ten onrechte, ook 
niet meegenomen in de natuurcompensatie. 
 
Vogels, zeker trekvogels, kunnen grote afstanden afleggen. Er is geen onderzoek gedaan 
naar de herkomst van de vogels, waardoor niet duidelijk is tot welke Natura 2000-gebieden 
de invloed van de nieuwe 380 kV zich uitstrekt. 
 
Er wordt niet duidelijk op welke populatie van de verschillende soorten de 1%-
mortaliteitsnorm is gebaseerd. 
 
De cumulatieve effecten van dit project tezamen met andere plannen en projecten op 
vogelpopulaties zijn onvoldoende in beeld gebracht. Ten onrechte worden de huidige 
draadslachtoffers door de bestaande 220 kV in mindering gebracht op het aantal 
draadslachtoffers van de nieuwe 380 kV. Dit is in strijd met Europees recht. 
 
Er is geen inventarisatie gemaakt van de jaarrond beschermde nesten binnen de 
invloedsfeer van de bouwwerkzaamheden. Er is geen regeling getroffen om deze nesten in 
de bouwfase afdoende te beschermen. 
 
Er is geen onderzoek in gesteld naar de maatschappelijke schade van dit plan voor het 
gebied, zoals aantasting van de leefbaarheid, vermindering van de recreatieve 
aantrekkelijkheid van het gebied, aantasting van de werkgelegenheid. Het zou in de rede 
liggen om ook hier de cumulatieve effecten (waaronder aantasting van het gebied door 
aardgaswinning) in beeld te brengen. 
 
Het landschapsplan kan de landschappelijke schade niet verminderen. Het landschapsplan 
heeft betrekking op een te beperkte strook van 1,5 km ter weerszijde van de nieuwe 
hoogspanning, terwijl de schadelijke invloed reikt tot tientallen kilometers. 
 
Het VKA is objectief veel slechter in het landschap ingepast dan de bestaande 220 kV. Dit 
valt niet te compenseren. Ten onrechte concludeert het MER dat de landschappelijke 
gevolgen van alle onderzochte tracés neutraal zijn, ook van het VKA. 
 
Het VKA heeft grote schadelijke gevolgen voor het NNN en het Leefgebied open weide. 
Bestaande leefgebieden handhaven is altijd beter dan compenseren. Het MER concludeert 
ten onrechte dat het effect van het VKA met compensatie neutraal wordt. 
 
Voor de realisatie van de nieuwe 380 kV is een ontheffing nodig op grond van artikel 3.1. 
van de Wet Natuurbescherming. U beroept zich ten onrechte op het belang van de openbare 
veiligheid. Wij zijn dan ook van oordeel dat de gevraagde ontheffing, op grond van dit 
belang, geweigerd moet worden. 
 
Bij de berekening van de weidevogel-compensatie opgave gaat u er, ten onrechte, vanuit dat 
door de sloop van de bestaande 220 kV op die plek een goed weidevogelgebied ontstaat. U 
brengt die oppervlakte, ten onrechte, in mindering op de compensatieopgave. Bovendien 
houdt u bij de compensatieopgave geen rekening met de tijdelijke verstoring in het gebied 
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door bouwwerkzaamheden, werkterreinen, bouwwegen en verhoging van de verkeersdrukte 
in het gebied. De compensatieopgave schiet te kort. 
 
U hebt een magneetveldzone vastgesteld waarbinnen ‘gevoelige bestemmingen’ ongewenst 
zijn. U gaat daarbij uit van een jaargemiddelde dat niet hoger mag worden dan 0,4 
microtesla. Het advies van de ICNIRP spreekt van een piekbelasting van 0,4 microtesla. 
Verschillende rapporten adviseren een lagere piekbelasting (0,1 microtesla). U verstaat 
onder gevoelige bestemmingen: bestemmingen waar regelmatig kinderen verblijven. De 
Commissie voor de MER adviseert: bestemmingen waar regelmatig mensen verblijven. Uw 
magneetveldzone voldoet niet aan het voorzorgbeginsel. 
 
Werkterreinen en bouwwegen vallen, ten onrechte, niet binnen de begrenzing van het plan. 
Dit doet afbreuk aan de rechtszekerheid van de burger. 
 
De regels van het inpassingsplan voorzien niet in: 
- regels om verlichting te doven of afdoende af te schermen, vooral in de periode dat 

vleermuizen actief zijn; 
- een regeling om effecten door aanlegwerkzaamheden op de natuur te mitigeren door 

zoveel mogelijk buiten kwetsbare perioden te werken; 
- aanlegvergunningen en andere beschermende regelingen in Nationaal Landschap Middag-

Humsterland. 
 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht dient u bij de voorbereiding van een besluit de 
nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen te vergaren. En u 
dient alle rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af te wegen. Zoals uit het 
bovenstaande blijkt: u hebt onvoldoende kennis vergaard. U kunt dan ook niet tot vaststelling 
van dit plan besluiten. 
 
Bovendien hebt u niet alle belangen afgewogen. Doorslaggevend bij de tracékeuze waren 
voor u: technische uitvoerbaarheid, leveringszekerheid en het aantal gevoelige 
bestemmingen binnen het magneetveld. Vrijwel alle onderzochte tracés, ook het MMA, 
voldoen hier aan. Vervolgens werd de voor u goedkoopste oplossing gekozen. Hierbij gaat 
het om het afwegen van rijksbelangen. Lokale belangen, zoals cultuurhistorie, landschap, 
natuurwaarden, leefbaarheid, spelen in uw afweging geen rol. 
 
De maatschappelijke kosten van deze ingreep in het gebied zijn niet inzichtelijk gemaakt. Er 
is geen onderzoek gedaan naar de mogelijke maatschappelijke meerwaarde van de 
verschillende tracés. De gevolgen van het VKA voor Middag-Humsterland zijn niet in de 
belangenafweging betrokken.  Het milieubelang heeft geen volwaardige, maar slechts een 
marginale rol gehad in de afwegingen ten aanzien van het tracé. 
 
Hier is geen goede belangenafweging gemaakt. En er is, gezien de vermijdbare schade aan 
NNN en Nationaal Landschap, ook geen sprake van een goede ruimtelijke ordening. 
 
Bij de afweging door uw ministerie over de vraag ondergronds versus bovengronds wordt 
uitsluitend naar de korte termijn en naar de directe kosten gekeken. Terwijl het om een lange 
termijn investering gaat en lange termijn opbrengsten. Die zijn niet in beeld gebracht en zijn 
dus, ten onrechte, niet in de belangenafweging mee genomen. 
 
Wij concluderen voorts dat de zorgvuldige voorbereidingsprocedure, geregeld in de 
Algemene wet bestuursrecht, door uw ministerie blijkbaar wordt beschouwd als een 
betreurenswaardige formaliteit: er wordt naar de letter aan voldaan, maar niet naar de geest. 
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U bent van plan een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding te realiseren met een 
technische levensduur van 50 jaar. Juist het langetermijnperspectief rechtvaardigt een grote 
zorgvuldigheid bij de inpassing in het landschap en de leefomgeving van mens en natuur: de 
Groningers moeten er tenslotte minimaal de komende 50 jaar mee leven. Dit hebt u 
onvoldoende in uw belangenafweging betrokken. 
 
Wij roepen u dan ook op dit Rijksinpassingsplan niet vast te stellen, maar werk samen met 
bevolking, bestuurders en betrokkenen te werken aan een nieuw, minder schadelijk tracé 
voor de 380 kV. Wij vertrouwen er op dat u onze opmerkingen en aanbevelingen 
nadrukkelijk betrekt bij het opstellen van een nieuw plan. 
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