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Van:
Verzonden: maandag 13 maart 2017 17:08
Aan: @ groningen.nl)’; ‘

@tennet.eu)’
CC: @bro.nl’
Onderwerp: !!liefst voor morgen 12.00 uur reactie op kader: Verslag overleg, aangescherpt kader

en voorstel stappenplan
Bijlagen: 170308 Overleg provincie Groningen-TT-EZ 380 kV EOS WL.docx; Planning

omgeving tot ontwerp LP-2.xlsx

Urgentie: Hoog

Beste mensen,
Bij deze het verslag van ons overleg.

.

Ik heb ook een excel bijgevoegd met de stappen. Graag ook hierop jullie blik. Is dit werkbaar voor jullie?

Om de vaart erin te houden zou ik morgenmiddag een nota willen maken die we kunnen voorleggen aan onze
minister. Lukt het jullie om morgen voor 12.00 uur te reageren op het aangescherote kader?
Alvast bedankt’

p.s. Beide informatie-avonden zijn goed verlopen. Opkomst was vergelijkbaar met de vorige keer. Het gesprek
met de 16 organisaties vond ik persoonlijk .

.

Van:
Verzonden: maandag 6 maart 2017 17:42
Aan: provinciegroningen.nl);

@tennet.eu)
CC: ©bro.nl’
Onderwerp: Overleg LS pakket 380 kV EOS-VVL komende woensdag 12.30-14.30 uur

Beste mensen,
Komende woensdag hebben we bil de provincie Groningen van 12.30-14.30 uur een overleg staan over de wijze
waarop het landschapspakket kan worden ingevuld.

Bij deze een agenda voor dit overleg.
Groeten,

1. Opening/kennismaking
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2. Terugblik BO (zie verslag) / besluit minister
3. Kader voor landschapspakket

-

4. Werkafspraken (stuk volgt van Tennet)

5. Wvttk
6. Slot
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Overleg provincie Groningen, EZ en Ten net, 8 maart 2017
Deelnemers:

Voorgesteld kader
•

• EZ licht toe: In BO is aangegeven dat bestuurders niet uit de voeten kunnen met
benadering.

• Provincie geeft aan dat er wat hun betreft

o Vanuit EZ wordt aangegeven dat dit

o TenneT geeft aan dat het bij dit soort projecten gebruikelijk is

o EZ geeft aan dat indien de minister

o We spreken af dat
•

• Provincie geeft aan dat ze

• Het voorgestelde kader is besproken.
o

• Borging:

• Voorstel TenneT voor proces:
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o

o

.

Aanvullingen na dit overleg die relevant zijn voor het kader
•

In bijlage 1 een aanscherping van het gedeelde kader naar aanleiding van dit overleg.
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Van: @provinciegroningen.nl>
Verzonden: vrijdag 11 maart 2016 13:44
Aan: @tennet.eu
CC: @tennet.eu;

van; @bro.nl
Onderwerp: 380 kV TenneT Weidevogels
Bijlagen: Kopie van besproken berekening compensatie.xlsx; Onderbouwing kosten

weidevogelcompensatie.docx

Dag ,

Hierbij onze onderbouwing en . In de bijlage zit
1: De aangepaste tabel;
2: een onderbouwing van vier posten.

1.

2.

Ik vertrouw erop dat we er nu uitkomen.

çt
(..t.d ..

Met vriendelijke groet,

Provincie Groningen
Afdelingshoofd afd. Landelijk Gebied & Water
Postbus 610
9700 AP Groningen
050-

provinciegroninqen.nl

1

ScheltemaT
Getypte tekst
2



Van:
Verzonden: vrijdag 11 maart 2016 8:54
Aan:
Onderwerp: 380 TenneT Weidevogels

- dînstverIenng u van ons mag venachten.
httrx//www.provinciegroningen.nI/Ioket/onze-dienstverlening/kwaljtejtshandvestJ
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Onderbouwing kosten weidevogelcompensatie

Zoals afgesproken een toelichting op de onderdelen: lnrichtingskosten, beheerkosten, onvoorzien en
risico’s

1. lnrichtingskosten.

E.B. Oosterveld, B. Henstra, F. Hoekema, L. Davids, H. Oud 2015 Pilot Naar een vitaal
weidevogellandschap Idzegea 2013-2015. Resultaten en ervaringen.

E.B. Oosterveld, L.W. Bruinzeel, E. Wymenga. 2014 Ecologie van weidevogels: Kennisbundeling voor
bescherming en beheer.

E.B. Oosterveld, M. Kuiper, M. Sikkema & J. van der Kamp 2014. Effecten van tijdelijke
slootpeilverhoging op weidevogels.

Rapporten van de Oosterveld zijn te vinden op:
http:/Jwww.altwym nl/nl .php/docs/aw-rapporten/

2. Beheerkosten:

Het kosten per hectare zijn gebaseerd op

3. Onvoorzien en risico’s:

Bij dergelijke grote projecten is een post van

4. Externe juridische bijstand bezwaar- en beroepprocedures:
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Bijeenkomst Natuur- en landschapspartners in Groningen in verband met 380 kV, d.d. 29-1-2016
Kort verslag

Aanwezig: (Tennet), , (coördinator collectief West), (collectief
West), (provincie Groningen), ( , collectief Midden),

(NMF Groningen), (Prolander), ( , collectief Midden),
(Tennet), (Avifauna Groningen), (Landschapsbeheer Groningen),

(Stichting Groninger Landschap), (provincie Groningen),
(provincie Groningen).

Afwezig: ( provincie Groningen, m.k.)

AGENDA

1. Welkom en doel bijeenkomst: , voorzitter
geeft aan dat het uitgangspunt voor de provincie is dat de zelfde weidevogelkwaliteit terugkeert door

de natuurcompensatie. Voor de uitwerking en uitvoering daarvan heeft de provincie de aanwezigen nodig.

2. Inhoudelijk tussenresultaat weidevogelcompensatie: Algemene procedure en resultaat werkoverleg
Utrecht (kaarten, salderen, 127 ha’s verdeeld over drie categorieën): en
De aanleg van de hoogspanningslijn start in 2017.
Tennet zorgt ervoor dat het concept Landschapsplan wordt toegestuurd aan de aanwezigen.
Ook de presentatie wordt door Tennet toegestuurd met de achterliggende tabellen. De aanwezigen wordt
wel gevraagd om deze informatie vertrouwelijk te behandelen 1

3. Bespreekpunten tussen EZ/Tennet en Provincie: Bespreekpunten en resultaten werkoverleg Prinsenhof
(Provincie voert uit, pakkettarieven, discussie over termijnen, landschap): en
EZ/Tennet en de Provincie hebben afgesproken dat schuiven tussen de categorieën (NNN-Natuur,
NNN-Beheer en Leefgebied weidevogels) mogelijk is.
Over de duur van het beheer bestaat voor NNN-Natuur overeenstemming (30 jaar) maar voor de andere
categorieën nog niet. Ook over de invulling van het landschapspakket is men het nog niet eens.

4. Eerste reacties en vragen

Diverse vertegenwoordigers van de natuurorganisaties melden dat het van groot belang is dat de aan te
tasten weidevogelgebieden, al het jaar voorafgaand aan de bouw van de masten gecompenseerd worden.
Alleen op die manier is achteruitgang in kwaliteit zo goed mogelijk te voorkomen. Zeker voor wat de
Winsumer Meeden betreft, moet dat het uitgangspunt zijn. Wanneer daar in 2018 de hoogspanningslijn
wordt aangelegd, zou er dus al in 2017 een nieuw gebied klaar moeten liggen. Tennet is het met deze
insteek eens.

Dat betekent dat er al dit jaar voortvarend aan de slag moet worden gegaan met de planvorming van de
natuurcompensatie en zelfs dan wordt het heel krap. Zeker als iets gedaan moet worden aan hogere
waterpeilen

De hoogspanningslijn wordt echter gefaseerd aangelegd. Het zou een oplossing kunnen zijn om de aanleg
van de lijn door de Winsumer Meeden zo ver mogelijk uit te stellen.
De Provincie zegt toe dat ze gelet op het voorgaande, in overleg met EZ/Tennet zal gaan over de planning
van de realisatie van de diverse trajecten
De Provincie doet ook de suggestie om voor de aanleg van de hoogspanningslijn een zogenaamd
ecologisch protocol op te stellen om de impact van de werkzaamheden op de grutto en andere
weidevogels te minimaliseren.
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Tennet licht toe dat er inmiddels al een aantal afspraken met de Provincie gemaakt zijn:
- de compensatie hoeft niet op de plekken waar de bestaande lijn wordt gesloopt, plaats te vinden;
- het natuurbeheer loopt door in de afgesproken periode op de plaatsen waar de nieuwe lijn wordt
aangelegd;

- de te slopen palen, worden tot op een diepte van 2 m. uit de grond gehaald.

Avifauna brengt naar voren dat in de Eemshaven er over een bepaalde lengte nu een combinatie komt van
hoogspanningslijn en windmolens. Dat verzwaart de effecten op de vogels behoorlijk.
Afgesproken wordt dat indien hierover al wat papier staat, Avifauna dat (via de Provincie) zal toesturen
aan Tennet.

De natuurorganisaties zijn van mening dat het wel vreemd is dat het drie jaar geduurd heeft voordat ze
weer betrokken zijn bij dit project. Ze voelen zich niet betrokken, terwijl er nu wel al een deal op tafel lijkt
te liggen. Op deze manier is het compensatievoorstel niet te beoordelen en men maakt zich grote zorgen
over de duurzaamheid van de compensatie.
Volgens is die radiostilte onder andere te wijten aan het feit dat de scope van het project
ingrijpend veranderd is. De geplande lijn door het Zuidelijk Westerkwartier is geschrapt waardoor ook de
rest van het traject moest worden aangepast. Daarnaast heeft het rapport van Deltares veel te lang op zich
laten wachten.

Provincie en Tennet zijn van mening dat .
Nieuw

geeft aan het signaal van de aanwezigen serieus te nemen; de provincie wil er in dit proces echt met
de natuurorganisaties uit komen.
De komende 3 -4 maanden worden de onderhandelingen met EZ/Tennet over de natuurcompensatie
afgerond. De Provincie wil in

in het volgende overleg zullen de achtergronden van de 127 ha natuurcompensatie aan de orde komen.
Daarvoor is de informatie van (adviesbureau Tauw)nodig. Tennet stuurt deze informatie toe
(via de Provincie). Tennet informeert ook of het rapport van Deltares verspreid kan worden. Zo ja, dan
wordt ook dat opgestuurd. Daarnaast gaat Tennet de stukken voor het BRD (Bestuurlijk Overleg RO)
toesturen. Daarbij zitten o.a. de concepten van het Landschapspian en het MER. Al deze stukken moeten
wel vertrouwelijk behandeld worden.

5. Pauze

6. Reacties en tips:

Landschapsbeheer Groningen vindt het concept Landschapsplan wat mager. adviseert om de
inspraakmomenten in het kader van het BRD te benutten en contact te zoeken met van de
afdeling Ruimte en Samenleving van de Provincie Groningen.
Het advies wordt gegeven om ook op mitigatie in te zetten. Bijvoorbeeld door de huidige leefgebieden die
onder de nieuwe lijn liggen, zo lang mogelijk nog te benutten.
Ook wordt er aandacht gevraagd voor monitoring van de resultaten van de natuurcompensatie.
Een aantal aanwezigen constateert dat het verstoorde NNN-natuur gebied bij Hekkum wel wat krap is met
5 ha. Dat zou veel groter moeten zijn. De Provincie zet dit onderwerp op de agenda voor het
eerstvolgende overleg met .

nodigt de aanwezigen uit om vooruit te blikken naar de realisering van de natuurcompensatie.
De aanwezigen melden dat er zich diverse kansen voordoen:
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Ten eerste is dat bij Winsum Oost in combinatie met de aanleg van de Fietsroute Plus naar Winsum en de
afsluiting van de Voslaan. Verder doet zich een unieke kans voor in de Medenertilsterpolder (ca. 80 ha) en
in de Zuiderpolder bij Zuidhorn (ca. 60 ha.) De Provincie geeft deze tips door aan de betrokken
medewerker van LGW.

Een ander aandachtspunt zijn de akkervogels. Deze spelen in dit project geen hele grote rol maar ze
moeten niet vergeten worden.
De aanwezigen vragen of de presentatie van met de achtergronden van de berekening van
de natuurcompensatie, wel tijdig voor het komend overleg kan worden aangeleverd.

De Provincie wil in het komend overleg met de natuurorganisaties ook de landschapsprojecten ter
compensatie van de aanleg van de 380 kV, op de agenda zetten. Aan de aanwezigen wordt gevraagd of ze
voor die bijeenkomst ideeën willen aanleveren voor projecten en maatregelen op het gebied van
landschap.

Tenslotte vraag naar de gewenste rol van de aanwezige organisaties in de uitwerking en uitvoering
van de natuurcompensatie. De aanwezigen spreken zich uit voor een grote rol van de partners maar onder

Volgend overleg

De provincie organiseert de komende tijd in ieder geval nog twee bijeenkomsten met de aanwezigen.
Daarvoor worden alle aanwezigen uitgenodigd.
Het eerstvolgend overleg vindt plaats op 26 februari ‘s ochtends, in bezoekerscentrum De Buitenplaats
(Woiddijk 103, Groningen).

3



Van: @tennet.eu>
Verzonden: dinsdag 4 april 2017 13:30
Aan:
Onderwerp: Concept fiche OGO 1 EOS-VVL
Bijlagen: Fiche NW38OkV EOS-VVL tbv OGO 2017-04-13 concept.docx

Dag ,

In de bijlage van deze mail het concept fiche voor 13 april. Het document bevat een terugblik op het proces
vanaf 28 februari (BO) en eindigt nog open (in afwachting morgen 16:00u). Dit kunnen we donderdag nog
aanvullen. Ik heb begrepen dat vrijdag a.s. de deadline is voor het aanleveren van stukken.

Graag je opmerkingen, aanvullingen en verbeteringen.

Groet,

.
Adviseur Planologie, Tracé en Omgeving
PU Large Projects Cluster Noord-West 380 kV
T+31 (0) TenneT TSO B.V.

Utrechtseweg 310
Arnhem

E r(tennet.eu Postbus 718
www.tennet.eu 6800 AS Arnhem

Denk aan het milieu; print dit bericht alleen als het noodzakelijk is.

TenneT

All information contained in this message is confidential and privileged to us
and may not be distributed or copied to any person other than the addressee
without our prior written consent.
1f you receive this information unintentionally, please inform us irnmediately.
Although every effort has been made to ensure that all information displayed
in this email is accurate and complete, we cannot accept any liability whatsoever
for any errors, inaccuracies or omissions or for any loss resulting directly
or indirectly from the recipient’s reliance on this information.

************************************************************************************

1

ScheltemaT
Getypte tekst
6



Van:
Verzonden: dinsdag 21 maart 2017 13:00
Aan: @provinciegroningen.nl)’;

CC: @tennet.eu)’
Onderwerp: countouren programma NCG RE: relatie Iandschapsplan 380 kV en erfgoed

programma NCG
Bijlagen: Contouren erfgoedprogramma stuurgroep 15 februari 2017.pdf

Bij deze nog ter info de contouren van het programma
Groeten,

,

Van:
Verzonden: dinsdag 21 maart 2017 10:51
Aan: ©provinciegronincien.nl);
CC: @tennet.eu)
Onderwerp: relatie landschapspian 380 kV en erfgoed programma NCG

Dag , , en
Ik ben benaderd door van de Nationaal Coordinator Groningen (zie Cc).
Zij doen naast schadeherstel blijkbaar ook aan maatregelen voor het versterken van cultureel erfgoed rond de
aard bevingsgemeenten.
Hiervoor moet voor de zomer een plan klaar zijn. Hierover wordt door over gesproken met 12 gemeenten
en ged.

Vanuit de provincie is er ambtelijke betrokkenheid van en .
hiervan dit speelt.

.

.
Groeten,

1
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Van:
Verzonden: donderdag 1 december 2016 12:36
Aan:
CC:
Onderwerp: CvdK

Dag ,
Naar verluid word je vandaag aangesproken door op de verbinding 380 kV EOS-VVL.

Hun inzet is je bekend. Ik heb vanochtend gemeld dat aanhoren.
i

r.

.

.
Groeten,

1
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Ministerie van Economische Zaken

OrectoraatgeneraaI
Energie, telecom &
Mededinging
Olrectie Energie en Omgeving

Auteur

T 070

@minez.nI

Datum
2 maart 2017

kenmerk
DGETM-EO / 17034311

17034429

Advies
•

.
•

Ontvangen BBR

4.

TER ADVISERING

Aan de Minister

nota
Parayenroute
ELO. MT4Id

02-03.2017

Hoogspanningsverbinding 380 kV Eemshaven
Vierverlaten, verzoek om mandaat

DO ET*4

03 -03 -2017

kIR

03-03-2017

Aanleiding
Op 28 februari heeft EZ overleg gevoerd over de beoogde 380 kV-verbinding van
Eemshaven naar Vierverlaten met bestuurlijke vertegenwoordigers van de
provincie Groningen en betrokken gemeenten. Centraal in dit overleg stond de
brief die ii op 21 december 2016 naar Kamer heeft gestuurd met uw besluit om
deze verbinding geheel bovengronds aan te leggen. Ook is gesproken over de
aangenomen motie van het lid Van Veidhoven (zie bijlage 1, Kamerstuk 2016-
2017 30 196, nr. 516).
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Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Directie Energie en Omgeving

kenmerk
DGET1-EO / 17034311Kernpunten

•

•

•

•
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•

•

Toelichting

• Op 21 december 2016 heeft ii de Kamer geïnformeerd over de beoogde
hoogspanningsverbinding van Eemshaven naar Vierverlaten. Met deze brief
heeft het eerder vastgestelde voorkeurstracé voor deze verbinding
herbevestigt. Een belangrijke basis voor deze conclusie was dat onderzochte
meerwaarde van gedeeltelijke ondergrondse aanleg niet opweegt tegen de
meerkosten die daarmee gemoeid zijn.

• Deze brief is op 14 februari behandeld in de Tweede Kamer. Deze behandeling
heeft geleid tot een aangenomen motie van het lid Van Veldhoven (zie bijlage
1 Kamerstuk 2016-2017 30 196, nr. 516).

• Met deze motie wordt u verzocht om “ofwel minstens 10 kilometer van het
tracé te verkabelen ofwel met de regio tot overeenstemming te komen over
een ruimhartige compensatie van het aangetaste natuurareaal en een
robuust investeringspakket voor herstel van de cultuurhistorische objecten
in een zone van drie kilometer ter weerszijden van het tracé en
voor versterking van landschappelijk structuren in een zone van vijf kilometer
(inclusief beheer van twintig jaar).’

• U heeft richting Kamer aangekondigd over deze motie in gesprek te gaan met
bestuurders in de regio (zie bijlage 2).

.
•

.
•

Ofrectoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Oirerne Fnergie en nmgevlng

Kenmerk
DGETM-EO / 17034311

1’, 1

1’”

,. 1
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Directoraat-generaal
energie, Telecam &
Mededinging
Directe Energie en Omgeving

Kenmerk
I3GETM-E0) 170343fl

.
•

•

•

•

Pagina 4 van 4



Iv

Ministerie van Economische Zaken

Auteur

T 07)
smiuzn

Otum
17 februari 2017

fl cta DGETH-E0/ 10280)7

hm 170Z1930

Kopie aanParalenroute
SeCrESO, t404 E&O,EO. P4T-Iid

(DC), (DC)21-02-2017

SiJlaçe(n)
122-02-20i 7

Aanleiding
Op 14 februari 2017 heeft de Tweede Kamer cie motie Van Veidhoven c.s.
aangenomen. Daarin roept cle Kamer het kabinet op bij het project 380 kV NW
hetzij minimaal 10 kilometer te verkabeen hetzij met de regio tot
overeenstemrnin& te komen over een ruimhartige compensatie van het
aangetaste natuurareaal en een robuust investeringspakket voor herstel van de
cultuurhistorische objecten in een zone van 3 kilometer ter weerszijden van het
tracé en voor versterking van landschappelijke structuren in een zone van 5
kilometer (inclusief beheer van twintig jaar), en de Kamer nog voor het
verkiezingsreces hierover te informeren.
De motie lijkt

Advies
• U kunt bijgaande Kamerbrief, waarin u aangeeft dat er op 28 februari

bestuurlijk overleg plaatsvindt, ondertekenen.
• Wij adviseren u het volgende mandaat te geven voor het bestuurlijk overleg:

o

o

o

o

TER ONDERTEKENING

Aan de Minister

oaoc-( ‘t/

Olrectoraat-generaal
EnergIe, T,iecorn &
Mededinging
Drecte EnergIe en Omgevng

Hoogspanningsverbinding EemshavenVieerl
reactie op motie Van Veidhoven

OG ETM

2202 201722-02-2017

Ontvangen B8R

PagIna 1 van 6

ScheltemaT
Getypte tekst
14



I.z

0irectoraatgeneraa)
Energie, telecom S
Hededinging
DireCtie trier,e en Oineing

Kenmerk
DGETM-EO/ 1?O803’

Kernpunten
Het kader voor projectgerelateerde maatregeler luidt als volgt:

o

o

•

•

•

o

•

•
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‘.1

Dh-ectoraat.gene,-aat
EnerQle, Telecom &
t4edinging
DtrecPe Energe en Orevng

Kenmerk
DGETM EO) 17C28037

•

•

•

Toelichting
ln de brief van 21 december 2016 over de hoogspanningsverbinding
Eemshaven - Vierverlaten hebt u aangegeven dat u de maatschappelijke
meer-waarde van gedeeltelijke ondergrondse aanleg niet vindt opwegen tegen
de meerkosten. U zet wel in op versterking van de landschappelijke structuur
in het gebied op een passende wijze.

• Tijdens de Kamerbehandeling van de brief op 7 februari 2017 hebt u
aangegeven dat u voor natuur ca. S milioen euro en voor landschap ca 7
miljoen euro beschikbaar stelt.

• De op 14 februari aangeromen motie Van Veldhoven c.s. roept het kabinet op
om hetzij minimaal 10 kilometer van het tracé te verkabelen, hetzij met de
regio tot overeenstemming te komen over een ruimhartige compensatie (een
pakket in lijn met de wens van de provincie Groningen) en de Kamer voor het
verkiezingsreces hierover te informeren.

•

.
•

1.

2.

3.

•
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4rtaraat-genrai
Energie, Teleconi &
Mededinging
O,rect,e Energe en Orngerj

kenmerk
DGETiEO/ 17528037

.
•

Landschapsp(an bij 380 kV projecten
•

•

•

Uitwerking landschapspian voor 380 kV Noordwest
•

o
o
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Dtrectoraat-9er%el-aal
Energie, Telecom
Kededinging
Oire:t,e Enerqie en Omqeiri

Kenmerk
OGETM-O / 17028037o .

•

•

•

.
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Directotat-generaaI
Energie, Telecom S.
Mededinging
Olrectie Energe er Omgevn

Kenmerk
(XTMEO t 1702E037

Bijlage 1 — Tekst van de motIe

MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN EN C.S.
Voorgesteld 7 februari 2017

C
De Kamer,

gehoord
de beraadslaging,

overwegende dat het voorkeursalternatief van de 38OkVNoord-West waardevolle
riatuurgebïeden en het Nationaal Landschap Micldag-Humsterland doorsnijdt en
daardoor ook een achteruitgaig van de weidevogelstand dreigt;

overwegende dat het mogelijk is om een deel van het tracé te verkabelen
waarmee deze knelpunten deels kunnen worden vermeden;

verzoekt de regering om, de natuurachteruitgang te voorkomen en daarvoor:
• ofwel minstens tien kilometer van het tracé van de 380kV-Noord-West in

Groningen te verkabelen;
• ofwel met de regio tot overeenstemming te komen over een ruimhartige

compensatie van het aangetaste natuurareaal en een robuust
investeringspakket voor herstel van de cultuurhistorische objecten in een zone
van drie kilometer ter weerszijden van het tracé en voor versterking van
landschappelijk structuren in een zone van vijf kilometer (inclusief beheer van
twintig jaar),

en de Kamer nog voor het verkiezingsreces hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven
Van Tongeren
Dik-Faber
Agnes Mulder
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Van:
Verzonden: vrijdag 24 februari 2017 1778
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: Hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten

De minister is akkoord met het
.

Groeten,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 24 feb. 2017 om 11:05 heeft , mLnez,nl> het volgende geschreven:

,

Met vriendelijke groet,

senior beleidsmedewerker

Directie Energie en Omgeving
OG Energie, Telecom en Mededinging
Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401 1 2500 EK 1 Den Haag

T 06
F 070

miriez.nl
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TER ONDERTEKENING

Aan de Minister

Ministerie van Economische Zaken

Aanleiding
Op 14 februari 2017 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van het
Kamerlid Van Veldhoven en anderen, (Kamerstuk 30 196, nr. 516, zie bijlage 1)
over de 380 kV verbinding van Eemshaven naar Vierverlaten. Met deze motie
wordt u opgeroepen om ofwel 10 km te verkabelen ofwel met de regio
overeenstemming te bereiken over een pakket aan maatregelen op ecologie,
landschap en cultuurhistorie.

/

Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Directie 6nergie en Omgeving

Auteur

T 070
@mmez.nI

Kenmerk
DGETM-EO / 17040508
BM: 17045306

— )

Datum
24 maart 2017

Kamerbrief 380 kV Eemshaven Vierverlaten

E&O. directeur DG ETM
B/a

27-03-2017 namens
27-03-20 17

nota
Parafenroute
E&O. MT-Iid

____________ ______

24-03-20 17

27-03-20 17

Bijlage(n): 3.
-kamerbrie aan Tl<
-Mone Van Veidhoven
-Kamerbnef (24/2)

Ontvangen EER

- 3LaFI 2017

Advies
Wij adviseren u de Tweede Kamer te informeren over de wijze waarop u omgaat
met de motie en over de randvoorwaarden voor het landschapsplan. U kunt
daartoe de bijgevoegde Kamerbrief ondertekenen.

Kernpunten
• Met uw brief aan de Tweede Kamer geeft u aan dat u vasthoudt aan uw

besluit om deze verbinding geheel bovengronds uit te voeren.
• Tevens informeert u de Tweede Kamer over de randvoorwaarden voor het

landschapsplan waarbinnen de provincie Groningen aan de slag gaat met het
opstellen van een maatregelenpakket.

• Met deze brief geeft u aan dat dit pakket op 1 mei 2017 gereed moet zijn
zodat het als bijlage opgenomen kan worden in het ontwerp Inpassingsplan
dat voor de zomer ter inzage zal worden gelegd.

•

Pagina 1 van 2
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Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Directie Energie en Omgeving

Kenmerk
DGETM-EO / 17040508

Toelichting

• Op 21 december 2016 heeft u de Kamer geïnformeerd over de beoogde
hoogspanningsverbinding van Eemshaven naar Vierverlaten. Met deze brief
heeft u het eerder vastgestelde voorkeurstracé voor deze verbinding
herbevestigd, Een belangrijke basis voor deze conclusie was dat de
onderzochte meerwaarde van gedeeltelijke ondergrondse aanleg niet opweegt
tegen de meerkosten die daarmee gemoeid zijn.

• Op 14 februari 2017 is naar aanleiding van deze brief een motie aangenomen
van het lid Van Veld hoven, (zie bijlage 1). Met deze motie wordt u verzocht
om “ofwel minstens 10 kilometer van het tracé te verkabelen ofwel met de
regio tot overeenstemming te komen over een ruimhartige compensatie van
het aangetaste natuurareaal en een robuust investeringspakket voor herstel
van de cultuurhistorische objecten in een zone van drie kilometer ter
weerszijden van het tracé en voor versterking van landschappelijk structuren
in een zone van vijf kilometer, (inclusief beheer van twintig jaar).”

• U heeft richting Tweede Kamer aangekondigd over deze motie in gesprek te
gaan met bestuurders in de regio, (zie bijlage 2).

•

•

•

•
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Aanbiedingsformulier opdrachtgeversoverleg EZ / TenneT
Ministerie van EZ, programma RCR
TenneT TSO

korte titel / naam onderwerp Stand van zaken EOS-VVL
verwijzing

Project Noord-West 380 kV: Eemshaven Oudeschip — V erverlaten
binnen welk project het
onderwerp valt

datum OG overleg EZ - TenneT 13 april 2017
voor welk overleg het onderwerp
geagendeerd wordt

Contactpersoon

Telefoon 06- / 06-
korte samenvatting van de Met betrekking tot de voortgang van het project zijn de
inhoud / van het voorstel volgende onderwerpen actueel:

o Recente besluitvorming en verdere proces
o

o Proces tot aan TIL DIP

Recente besluitvorming en verdere proces
1. Op 28 februari 2017 heeft bestuurlijk overleg met de

provincie Groningen en gemeenten plaatsgevonden.
Belangrijkste onderwerpen waren:

A. Nut en noodzaak en urgentie verbinding
B. Wijze waarop invulling te geven aan de motie

zoals deze twee weken geleden door een
meerderheid in de Tweede Kamer is
aangenomen.

2.

3.

4. Op 8 en 9 maart 2017 hebben twee informatie

avonden plaatsgevonden waarbij belangstellenden

ScheltemaT
Getypte tekst

ScheltemaT
Getypte tekst
17

ScheltemaT
Getypte tekst



zich konden informeren over de afwegingen rondom
boven-/ondergronds, de onderzochte alternatieven en
de uitkomsten van het onderzoek. Daarnaast is ook
de verdere procedure toegelicht.

5. Donderdag 16 maart heeft de Minister akkoord
gegeven op

6. Deze boodschap is door EZ op dinsdag 21 maart
medegedeeld aan de provincie Groningen (Minister
Kamp — Gedeputeerde Staghouwer).

7.

8.

9.

10. Maandag 3 april (16:30u) heeft een gesprek
plaatsgevonden tussen bestuurders in de regio en de
16 regionale NMO organisaties over het besluit van de
Minister.

11. Maandag 3 april (17:30u) heeft de Minister een brief
verstuurd aan de Tweede Kamer omtrent het besluit
en het pakket over landschappelijke maatregelen
(optie 2 motie).

12.

13.



14.

15.

16.

17.

18.

Stappen komende periode tot aan TIL OIP
20. Review door IenM/RWS en EZ concept MER en

concept ontwerp IP (inclusief verwerken commentaar)

21. Proces met omgeving ter invulling van het
Landschapsplan:

22. Concept landschapspian voorleggen aan Minister:

23. MER + OIP voor akkoord bij de Minister:



24. Opstellen ontwerpbesluiten door de bevoegde

gezagen en toesturen aan EZ:

25. Check ontwerpbesluiten, aanpasronde en eindcheck:

26. Go-no-go kennisgeving:

27.Tervisielegging ontwerpbesluiten:

voorgestelde conclusies
karakter van het stuk 0 Informerend X Besluitvormend

verwachtingen van Akkoord met voorgaande informatie + planning en het verzoek
opdrachtgeveroverleg / van TenneT om vanuit EZ actief te communiceren over het
gevraagde besluiten onverminderd doorgaan met het project en de toelichting

daarbij.
Hamerstuk 0 Ja X Nee

afgestemd met Projectteam TenneT en EZ
eventuele consequenties Zie boven.
(personele, financiële, e.d.)



Van:
Verzonden: maandag 23januari 2017 10:23
Aan: @bro.nl) @bro.nl)
Onderwerp: FW: PvA landschap
Bijlagen: PvA Landschappelijke maatregelen - EOS-VVL.docx

Ha ,
Bij deze het PvA.
Groeten,

Van: [mailto: ktennet.eu]
Verzonden: vrijdag 20 januari 2017 14:46
Aan:
CC: .tv)
Onderwerp: PvA landschap

C Dag ,

Zoals begin van deze week toegezegd, stuur ik je hierbij de notitie met betrekking tot invulling van de
landschappelijke maatregelen.

.

.

Met vriendelijke groet,

Projectleider Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten 380 kV
Large Projects NL — Cluster Noord-West 380 kV

Woensdag afwezig

tij c
C Safety first!

TenneT TSO BV.

Utrechtseweg 310

Arnhem

M+31 (0)
F +31 (0) Postbus 718
E k(tennet.eu
www.tennet.eu 6800 AS Arnhem
Denk aan het milieu; print dit bericht alleen als het noodzakelijk is.

TenneT
çr

All information contained in this message is confidential and privileged to us
and may not be distributed or copied to any person other than the addressee

1
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without our prior written consent.
1f you receive this information unintentionally, please inform us irrnediately.
Although every effort has been made to ensure that all information dislayed
in chis email is accurate and complete, we cannot accepc any liability whatsoever
for any errors, inaccuracies or omissions or for any loss resulting directly
or indirectly from the recipient’s reliance on this information.

2



TenneT NOTITIE
Toking power further

AAN DATUM 20 januari 2017
REFERENTIE

VAN

ONDERWERP Uitwerking landschapspakket, PvA

TER BESLUITVORMING

TER INFORMATIE

1. Achtergrond en doel

In de brief van Minister Kamp van 21 december 2016 aan de Tweede Kamer staat over landschap en

landschappelijke maatregelen het volgende: “Ik realiseer me dat het landschap sterk verbonden is met hoe

omwonenden hun omgeving ervaren. Daarom zet ik in op versterking van de landschappelijke structuur in

het gebied op een passende wijze zodat een nieuw evenwicht in het landschap ontstaat. Deze maatregelen

werk ik uit met omwonenden, provincie, gemeenten en TenneT en zullen onderdeel uitmaken van het

ontwerp-Inpassingsplan. Voorwaarde is wel dat hierbij sprake is van een duidelijke projectrelatie met de 380

kV verbinding”.

Daarnaast is door Minister Kamp in het Algemeen Overleg van 8 december 2016 uitgesproken “ik heb

besloten om een zeer ruim budget van neer dan zeven miljoen euro voor landschappelijke inpassing in het

gebied ook beschikbaar te stellen”.

2. Landschapsplan en aanvullende maatregelen

2.1 Huidig Landschapspian
Er is voor het project Noord-West 380 kV EOS-VVL een concept Landschapsplan gemaakt met daarin

inrichtingsmaatregelen die nodig zijn voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de verbinding.

Op basis van de milieueffecten uit het concept MER en overleg met de betrokken lokale overheden,

omwonenden en terrein beherende organisaties (TBO’s) zijn in het huidige Landschapsplan de volgende

landschappelijke inrichtingsmaatregelen voorgesteld:

• Herplant van bomen (op verschillende plekken langs het tracé);

• Uitwerkingslocaties;

o Wierde de Weer;

o Wetsinge/Sauwerd;

o Westerdijkshorn;

o Vierverlaten 380kV.

ScheltemaT
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Tenner TenneT TSO BV.
DATUM 12 januari 2017

Toking power further PAGINA 2 van 8

Voor Wierde de Weer en Wetsinge/Sauwerd zijn bijeenkomsten met de omgeving geweest, waarin
verschillende maatregelen zijn besproken. Hangende het onderzoek naar mogelijke ondergrondse inpassing

zijn gesprekken in het kader van het huidig Landschapsplan opgeschort. Een gesprek met Westerdijkshorn

over landschappelijke maatregelen heeft niet plaatsgevonden. Voor station Vierverlaten ligt een afgerond
plan. Een grove inschatting is dat de

2.2 Aanvullende landschappelijke maatregelen

.

1 Voor de effecten op de natuur is een compensatieplan opgesteld en is overeenstemming bereikt met de provincie Groningen over de

financiering en uitvoering hiervan. Dit pakket van maatregelen staat los van de landschappelijke inrichtingsmaatregelen.



iefl flei TenneT TSO BV.
DATUM 12januari2017

Taking power further PAGINA 3 van 8

Projectrelatie

2.3 Detailniveau maatregelen



.TenneT
Taking power further

TenneT TSO B.V.
12 januari 2017
4 van 8

Voorbeeld gedetailleerde uitwerking landschappelijke inpassing Zuid-West 380 kV West — Krabbendijke
sla

Krabbendijke
Nahl Krablendijke komtde nieuweeerblndingdirectnaastde bestaandeverbindinqen ishetnood- . .. T•raL_..._..
zakelijkeen mast vlck naast de dijk in de Oosterschelde te plaatsen. Door een aantal rnaatreçelen, zoals .. D.v .p ,e t. ‘wl.In
het Inrichten van een Infopunt tn het parkle ‘Biede trapjes, hetverbeteren van de recreatieee structuar
anus de Oosterschelde en het versterken van de groenstructuur langs het spoor in Krabbendilke wordt . - -

de IandschappeIike inpassinqgenptitnaliseerd
-

.

7.5 Eversdijk

Situatie
Klein dorp in halfopen tot open polderlandschap. De
lijn heeft effect op het slhouet van het dorp en op
het zicht vanuit het dorp op het andschap. in de
nabjherd van Enersdik ggerr dverse installaties.

lnpassingsopgave
Het versterken van iokae an±chapsstructuur en
mede daardoor het beperken van het zicht op de
bestaande en nieuwe hoogspann ngsverb n&rrgen en
de nstaiates vanuit het dorp.

Te nemen maatregelen
Aanbrengen van passende beplantng op strategische
locaties. Nader tat te werken met bewoners van
Evertdjk,

DATUM

PAGINA

Voorbeeld globale uitwerking landschappelijke inpassing Zuid-West 380 kV West - Eversdijk

-



Tefl fl ei— TenneT TSO B
DATUM 12januari 2017
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3. Kaders

Voor de uitwerking van de landschappelijke inrichtingsmaatregelen met de omgeving is duidelijkheid

gewenst over de kaders waarbinnen dit gebeurt.

4. Planning



rennei— TenneT TSO BV.
DATUM 12januari 2017
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praten over landschappelijke inpassing.

5. Voorstel Plan van aanpak

5.1 Voorstel
Op basis van bovenstaande wordt het volgende plan van aanpak voorgesteld.

U itwerki ngs locaties

Aanvullende landschappelijke maatregelen

Januari:

-

Februari:

-

-

Maart:

-

-

-

-

Aprillmei:

-



iefl fler TenneT
DATUM 12janUari2017
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;

Juni:

-

Juli — december:

5.2 Informatiebijeenkomsten
Op de informatiebijeenkomsten die gepland zijn op 6 en 7 maart, komt een stand landschappelijke inpassing
en ecologie. Voor landschap wordt voorgesteld om hier:

• Kaart met vier locaties en voorlopige tekeningen te presenteren (workshop achtige setting)
• Besluit minister en kaders voor uitwerking
• Voorbeelden van mogelijke maatregelen visualiseren

• Mogelijkheid te bieden om ideeën/voorstellen in te dienen en in te tekenen op kaart

5.3 Rollen verdere uitwerking
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Van: @tennet.eu>
Verzonden: vrijdag 24juni 2016 11:40
Aan:
Onderwerp: FW: al een concretere uitwerking van de 3 compensatie-opties?

Dag

heeft mij toegezegd dat ik maandag meer input krijg over scenario 2.

2.

Ik probeer je deze nog als aparte bijlage te mailen (ik krijg de mail nu terug ivm bestandsgrootte)

1 IPL.AN / relatie
Project / maatregel 1 Svz

Bijdrage LS kwaliteit Totaalsom

1 met NW38OkV partners

Met vriendelijke groet,

Tracécoördinator / Omgevingsmanager

Performance Unit Large Projects — Cluster Noord-West

Ji’_AV .)i

Safety first!

T +31 (0)
F +31 (0) TenneTTSO 8.V.
M +31 (0) Utrechtseweg 310
E @tennet.eu Postbus 718
www.tennet.eu 6800 AS Arnhem

Handelsregister: Arnhem 09155985

Denk aan het milieu. Print dit bericht alleen als het noodzakelijk is.

1
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TenneT
Ç.r:rrr

Van: ) [mailto mînez.nl]
Verzonden: donderdag 23 juni 2016 19:10
Aan:
Onderwerp: al een concretere uitwerking van de 3 compensatie-opties?
Urgentie: Hoog

Dag ,
Ben je morgen op kantoor?
Heb je de opties al concreter in beeld?
Als je al iets hebt heb ik dat er graag bij morgenmiddag als ik deelneem aan vooroverleg

gaf me aan dat ze serieus werk maken van de landschappelijke plus. Was er al iets gedeeld?
Alvast bedankt!

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to infonTi the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

************************************************************************************

C
All information contained in this message is confidential and privileged to us
and may not be distributed or copied to any person other than the addressee
without our prior written consent.
1f you receive this information unintentionally, please inform us iminediately.
Although every effort has been made to ensure that all information displayed
in this email is accurate and complete, we cannot accept any liability whatsoever
for any errors, inaccuracies or omissions or for any loss resulting directly
or indirectly from the recipient’s reliance on this information.

************************************************************************************
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Van: @provinciegroningen.nI>
Verzonden: donderdag 22 oktober 2015 17:24
Aan:
Onderwerp: FW: Vragen bij berekeningen compensatie 14/10/ 20/10

Ter info de mail van aan

Met vriendelijke groeten,

Senior Adviseur Strategische Ruimtelijk Ontwikkeling

Provincie Groningen
Afdeling Ruimte en Samenleving

C
Postbus 610 9700 AP Groningen
T:. 050- /06-
E: @provinciegroningen.nl

c1

Be green, leave it on the screen!

Van: [mailto: @prolander.nl]
Verzonden: donderdag 22 oktober 2015 15:59
CC:
Onderwerp: FW: Vragen bij berekeningen compensatie 14/10/ 20/10

Van: rstauw.com]
Verzonden: donderdag 22 oktober 2015 13:57
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Vragen bij berekeningen compensatie 14/10/ 20/10

Dag

Je vragen heb ik doorgeleid naar mijn opdrachtgever, TenneT, in de personen van en
is momenteel met vakantie.

m .vr.gr.

specialist

Tauw bv
BU Meten, Inspectie & Advies
Dr. Holtroplaan 5 T +31
Postbus 1680
5602 BR Eindhoven KvK 38.01 .49.85
www.tauw.nl

E-mail: stauw.nl

1
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Van: @prolander.nIl
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2015 8:03
Aan: @tauw.com>
CC: Iprovinciegroningen.nl>
Onderwerp: Vragen bij berekeningen compensatie 14/10/ arja 20/10
Urgentie: Hoog

Hallo

Je hebt neem ik aan mee gekregen dat ik op verzoek van Prov. Groningen nog adviseer in de fase om met
EZlTennet tot uitgangspunten te komen voor de compensatie N&L.
Ik heb je tabel! presentatie 14/10 doorgekregen en zal bevindingen van het overleg nog doorkrijgen.
Uit deze informatie kan ik enkele vragen die ik heb gesteld niet beantwoorden, kun jij mij de volgende
zaken nog aangeven, om de voortgang te bevorderen?;

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Ik hoop dat duidelijkheid over bovenstaande vragen, de voortgang in het traject en via het bestuurlijke
spoor kan bevorderen.
Ben jij in de loop van deze en volgende week ook telefonisch bereikbaar?
Benieuwd te vernemen.

2



Vriendelijke groet,

Projectleider

Pro/ander
Prolander werkt aan het landschap van Drenthe en Groningen
Postadres: Postbus 50040, 9400 LA Assen

T 0592 M 06
E (prolander.nI
www. prolander. ni

Bereikbaar: ma, di, do en vr.

t voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u an ons Invj vro.achtr
iinciegroningen.nl oketlonze-dienstverlening/kwaliteitshand’. c’si

3



Van:
Verzonden: maandag 28 november 2016 8:11
Aan:
CC:
Onderwerp: Fwd: agendavoorstel overleg maandag ten:0140066
Bijlagen: Bijlage 4 opties landschap.pdf; ATT00001.htm; DW380 landschapsplan 20140925-

scr.pdf; ATT00002.htm; EOS-VVL LplanPlus Grossljst GlobaleUitvoeringskosten.xlsx;
ATT00003.htm; toelichting landschap EZ 25112016.docx; ATT00004.htm

Dag
Bij deze de cijfers die Tennet voor zichzelf op een rij heeft gezet voor landschapspakket.

Ik heb hier nog niet naar kunnen kijken. Vanmiddag maar even kijken waar ze op uitkomen. Uit mijn hoofd groslijst
optellend tot
Groeten,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: @tennet.eu>
Aan: @minez.nl>
Kopie: @tennet.eu>
Onderwerp: Antw.:. agendavoorstel overleg maandag ten:0140066•

Dag
Zoals telefonisch gisteren besproken ontvang je hierbij een toelichting op het tandschapsplan met 3
bijlagen. Dit ter voorbereiding op het gesprek van maandag as met de provincie.
Met vriendelijke groet,

Omgevingsmanager
Public Affairs

T +31 (0)
F +31 (0) TenneTTSO B.V.
M +31 (0) Utrechtseweg 310
E @tennet.eu Postbus 718
www.tennet.eu 6800 AS Arnhem

Handelsregister: Arnhem 09155985

Denk aan het milieu. Print dit bericht alleen als het noodzakelijk is.

1
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Van: @minez.nlJ
Verzonden: donderdag 24 november 2016 16:48
Aan:
CC:

Onderwerp: RE: agendavoorstel overleg maandag
Dag ,
Bij deze mijn suggestie voor de agenda.
Versturen jullie?
Groeten,

Van: @provinciegroningen.nl]
Verzonden: donderdag 24 november 2016 14:37
Aan:
CC: t @tennet.eu;
Onderwerp: agendavoorstel overleg maandag

, hierbij ons voortel voor de agenda. Graag je reactie.

EEI

Met vriendelijke groet,

Provincie Groningen
Afdelingshoofd afd. Landelijk Gebied & Water
Postbus 610
9700 AP Groningen
050-

@provinciegroningen.nl

In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-d ienstverlening/kwaliteitshandvest/

* * * * * * * ********************** ***************** ** * **

All information contained in this message is confidential and privileged to us
and may not be distributed or copied to any person other than the a•ddressee
without our prior written consent.
1f you receive this information unintentionally, please inform us iminediately.
Although every effort has been made to ensure that all information displayed
in this email is accurate and complete, we cannot accept any liability whatsoever
for any errors, inaccuracies or omissions or for any loss resulting directly
or indirectly from the recipient’s reliance on this information.
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renne NOTITIE
Taking power further

AAN DATUM 25november2016
KOPIE AAN REFERENTIE

VAN

ONDERWERP toelichting landschapspian

TER BESLUITVORMING

TER INFORMATIE

Inleiding en doel notitie

Deze notitie geeft een toelichting op het landschapsplan en de gespreken hierover met de provincie
Groningen voor het project EOS-VVL. Doel is om het ministerie van EZ te informeren over de laatste stand
van zaken, ter voorbereiding op het gesprek van 28 november 2016 met de provincie Groningen over de
inzet van de regio en de kaders van het landschapspakket.

Het landschapsplan is onderdeel van het Inpassingsplan van een nieuwe hoogspanningsverbinding. Het is
een instrument, dat ook voor andere projecten van TenneT wordt gebruikt. Het landschapspian geeft een
overzicht van de inrichtingsmaatregelen, die noodzakelijk zijn voor de ruimtelijke aanvaarbaarheid van de
nieuwe verbinding. Met het geheel van tracering, inpassing, detaillering en uitvoering van een nieuwe
hoogspanningsverbinding, inclusief de in het landschapsplan opgenomen inrichtingsmaatregelen, wordt aan
de eis van goed ruimtelijke ordening voldaan. De systematiek van het landschapsplan is voor de
verschillende grote projecten van TenneT gelijk. Ter informatie is het onherroepelijke landschapsplan van
DW38OkV als bijlage toegevoegd.

Goede tracering

De eerste voorwaarde voor een goede inpassing is het traceren van een goede lijn. De nieuwe 380kV
verbinding vervangt de bestaande 220kV verbinding, Op verzoek van de provincie Groningen en de
gemeenten Winsum en Zuidhorn, wordt voor het deel Brillerij tot Vierverlaten gecombineerd met de
bestaande 110kV hoogspanningsverbinding Vierverlaten — Ranum. Met de voorgestelde bovengrondse
inpassing neemt het aantal km hoogspanningsverbinding af, van ca. 50 - 40 km.

Het voorgestelde bovengrondse tracé wijkt op enkele punten af van het bestaande 220kV tracé. Dit om
vooral meer afstand aan te houden tot woningen. Het aantal gevoelig bestemmingen daalt van 66 - 3.
Hierdoor komt het tracé wel meer in natuurgebied (NNN en provinciaal weidevogelgebied) te liggen.
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rennei TenneT
DATUM 25 november 2016

Taking power further PAGINA 2 van 3

Landschapsplan Noord-West 380kV
Op basis van de milieueffecten uit het concept MER voor de volledig bovengrondse inpassing worden de
volgende inrichtingsmaatregelen genomen.
• Herplant bomen

• 4 uitwerkingsiocaties:
- Wierde de Weer
- Westerdijkshorn

- Wetsinge/Sauwerd
- Vierverlaten 380kV

Voor deze 4 locaties worden maatregelen (voor zover mogelijk) samen met de omgeving verder uitgewerkt.
Voor Wierde de Weer en Wetsinge/Sauwerd zijn hiervoor al meerdere bijeenkomsten geweest, waarin
verschillende maatregelen zijn besproken. Op verzoek van de omgeving zijn deze gesprekken eerst gestopt,
hangende het onderzoek naar mogelijke ondergrondse inpassing. De kosten van alle hierboven genoemde
maatregelen zullen ca. 0,5 mio zijn.

Aanvullende landschappelijke maatregelen

i

Lijst landschapsbeheer Groningen
Op 22 novemberjl. is overleg geweest tussen Provincie en Landschapsbeheer Groningen. Zij hebben
meerdere additionele inhoudelijk goede maatregelen aangereikt en hebben deze samen met maatregelen uit



enne-i— TenneT TSO BV.
- DATUM 25 november 2016

Taking power further PAGINA 3 van 3

Ondergronds brengen 110kV Brillerii - Ranum

Uitvoering en uitwerking landschapsplan
Voor de verder uitwerking van het landschapsplan met de omgeving is duidelijkheid gewenst over de
kaders/selectie van maatregelen op hoofdlijnen door het ministerie van EZ.

Bij lagen

- groslijst mogelijke aanvullende landschappelijke maatregelen
- presentatie landschap (bijlage 4 BO 7-7-2016)
- Landschapspian DW38OkV



Van: @tennet.eu>
Verzonden: woensdag 19 april 2017 7:26
Aan:
CC:
Onderwerp: Fwd: Landschapspian 20170414
Bijlagen: EOS-VVL-landschapsplan-20170414.pdf; ATT00001.htm

Dag ,

Hierbij ontvang je de laatste versie van het landschapsplan. De maatregelen moeten nog worden ge-update
en geselecteerd. De provincie heeft hierin de regie en het laatste overzicht. Gisteren is er nog met de
gemeente Loppersurn en het Waterschap gesproken.

Vandaag is er regionaal bestuurlijk overleg.

Vandaag en morgen ben ik extern voor mijn opleiding. Ik ben daarom moeilijk bereikbaar enje voorstel
voor een call met om 14 uur gaat mij denk ik niet lukken. Ik bel je vanochtend in de auto.

Groet

Begin doorgestuurd bericht:

Van: @ .tv>
Aan: @,tennet.eu>,

@tennet.eu>, (provinciegroningen.nl>, “
(provinciegroningen.nl>

Kopie: @tennet.eu>
Onderwerp: Landschapspian 20170414

Dag Allen

Het concept Lplan is aangevuld en verder uitgewerkt.
Om duidelijk te maken dat dit een plan is wat nog zal worden uitgewerkt heb ik het nu
Landschapspian op Hoofdzaken genoemd.

Nav eerder gemaakte opmerkingen;

- het kan bondiger en er zitten onderdelen in die niet van toepassing zijn op de Groningse
situatie
De afbeeldingen van bosdoorsnijdingen heb ik verwijderd de overige tekst lijkt me het
mininwm om eea goed tilt te leggen

- een kenschets van het landschap / typen met de kernkwaliteiten zou helpen, deels zit die bij
het refereren aan het LOP Noord
Er is een algemeen deel over landschap uit het LOF toegevoegd

- het woord inpassing werkt wat vreemd
In het landschapspian staan maatregelen voor een goede inpassing in het landschap

1
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Er is nu een thematische verdeling die voortbouwt op de thema ‘s uit het LOF.
De gemeenten zijn onze primaire gesprekspartners, het 1F en daarmee het Landschapspian
zal ook uiteindelijk onderdeel worden van het gemeentelijk beleid

- uiteraard nog aanvullen met de zaken die we bij de gemeenten oppikken
Eens

- eventueel een korte beschrijving van projectorganisatie / vervolg?
Komt nog in hoofdstuk 5

groet,

landschap in verandering
+31 6

(

************************************************************************************

All information contained in this message is confidential and privileged to us
and may not be distributed or copied to any person other than the addressee
without our prior written consent.
1f you receive this information unintentionally, please inform us iminediately.
Although every effort has been made to ensure that all information displayed
in this ernail is accurate and complete, we cannot accept any liability whatsoever

C for any errors, inaccuracies or omissions or for any loss resulting d±rectly
or indirectly from the recipient’s reliance on this information.
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Van: @tennet.eu>
Verzonden: woensdag 6juli 2016 9:49
Aan:
Onderwerp: Fwd: Twee verzoeken ter voorbereiding van het BO van 7juli

Dag

Ter info de reactie van Lijkt me goed om te bespreken.

Met vriendelijke groet,

Begin doorgestuurd bericht:

Van: provinciegroningen.nl>
Datum: 5juli 2016 15:35:56 CEST
Aan: “ @tennet.eu>
Onderwerp: Antw.: Twee verzoeken ter voorbereiding van het BO van 7juli

Beste

In de twee overleggen over de scenario’s hebben we constructief met elkaar gesproken hoe
invulling te geven aan de opdracht van het BO om drie scenario’s uit te werken.
Inderdaad is er geen wettelijke plicht om de impact op de Iandschapsbeleving te compenseren. De

inzet op de scenario’s als plus op het bestaande landschapsplan komt voor uit de overtuiging dat er

meer moet gebeuren om de verbinding te realiseren dan het huidige landschapsplan. In jullie eigen

woorden: “evenwicht tussen oude landschap en nieuwe hoogspanningsmast”. Het is aan het BO om

daarin positie te kiezen.

1
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Met vriendelijke groeten,

Senior Adviseur Strategische Ruimtelijk Ontwikkeling

Provincie Groningen
Afdeling Ruimte en Samenleving
Postbus 610 9700 AP Groningen
T:. 050- 1 /06-
E: @provinciegroningen.nl

LiL1

Be green, leave t on the screen!

Van: @tennet.eul
Verzonden: dinsdag 5 juli 2016 11:39
Aan:
CC: v .tv
Onderwerp: RE: Twee verzoeken ter voorbereiding van het BO van 7 juli

Dag en ,

De door jullie aangeleverde lijst en de begeleidende leveren de nodige vragen op. Ik heb jullie
hierover een paar keer proberen te bellen, maar het is met nog niet gelukt om jullie te spreken.

Met betrekking tot de opmerking van over een toelichting op de noodzaak voor compenseren op
het gebied van landschap: we moeten niet compenseren. In tegenstelling tot ecologie is hier ook
geen wettelijk kader voor. Daarnaast is de netto impact van de verbinding volgens ons concept mer
ook beperkt. De verbinding is weliswaar groter, maar we breken meer af (50 - 40 km, 160 -120
masten). Zoals jullie in het planmer van de omgevingsvisie (p. 39) zelf ook zeggen: het effect is naar
verwachting beperkt.

Met betrekking tot de lijst:

Ik ben het met eens dat

Met vriendelijke groet,

2



Omgevingsmanager

Performance Unit Large Projects — Cluster Noord-West

Say tu oa
Safety first!

T +31 (0)26
F +31 (0)26 TenneT TSO B.V.
M +31 (0)6 Utrechtseweg 310
E @tennet.eu Postbus 718
www.tennet.eu 6800 AS Arnhem

Handelsregister: Arnhem 09155985

Denk aan het milieu. Print dit bericht alleen als het noodzakelijk is.

TenneT
‘ r’

Van: ©Drovinciegroningen.nI]
Verzonden: dinsdag 28 juni 2016 14:35
Aan:
Onderwerp: RE: laatste versie compensatieplan

Ik was juist bezig een mail aan je te dichten
Bijgaande de groslijst die ik van kreeg.

.

Met vriendelijke groeten,

Senior Adviseur Strategische Ruimtelijk Ontwikkeling

Provincie Groningen
Afdeling Ruimte en Samenleving
Postbus 610 9700 AP Groningen
T:. 050 /06-
E: @provinciegroningen.nl
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Be green, leave it on the screen!

Van: [mailto: @tennet.eu]
Verzonden: dinsdag 28 juni 2016 14:26
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: laatste versie compensatieplan

Dag ,

is deze week nog op vakantie, Ik heb je verzoek doorgestuurd naar van Tauw en
bijgaande versie ontvangen

Van heb ik begrepen dat jullie druk bezig zijn met de input voor het landschapspian (scenario 2,
aanvullende landschappelijke maatregelen) ter voorbereiding op het bestuurlijke overleg van 7 juli.

Met vriendelijke groet,

Tracécoördinator/ Omgevingsmanager

Performance Unit Large Projects — Cluster Noord-West

S3y Iur’oc
Safety first!

T +31 (0)26
F +31 (0)26 TenneT TSO B.V.
M +31 (0)6 Utrechtseweg 310
E @tennet.eu Postbus 718
www.tennet.eu 6800 AS Arnhem

Handelsregister: Arnhem 09155985

Denk aan het milieu. Print dit bericht alleen als het noodzakelijk is.

renne
•‘-.z

Van: @provinciegronincjen.nI]
Verzonden: donderdag 30 juni 2016 8:41
Aan:
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CC:
Onderwerp: Twee verzoeken ter voorbereiding van het BO van 7 juli

Beste en ,

Op de valreep voor het verzenden van de stukken nog twee verzoeken:

1. Tekst bij scenario 2, willen jullie die toevoegen? Bijgevoegd de ‘gros’lijst waarin het woord
gros is weggelaten, het is een volwaardig scenario.

Afgelopen weken is gewerkt aan het opstellen van een boven wettelijke landschappelijke
compensatie die ingevuld kan worden indien verkabeling in het traject Noord-West
Vierverlaten-Eemsh oven niet aan de orde is. Het scenario is opgebouwd uit drie elementen:

a. De reguliere landschappelijke inpassingsmaatregelen die Tennet voornemens is; dit
betreft maatregelen in de direkte nabijheid van de hoogspanningsleiding;

b. Een set van landschappelijke-cultuurhistorische-recreatieve maatregelen in een zone
langs het gehele tracé;

c. Een landschappelijke plus op een beoogd natuurcompensatieplan van de 380 kV.

Met dit scenario wordt beoogd om

.

2. In de agenda van het BO kondigen jullie een presentatie van de eerste onderzoeksresultaten
aan. Kunnen jullie daar iets over aangeven (betreft het alleen de opzet, of een eerste
schifting/knelpunten, of zijn jullie inhoudelijk al een eind op weg?)

Graag hoor ik van jullie.

Ik ga vanaf morgenmiddag de komende drie weken op vakantie. Ik wens jullie veel succes!

LI G..d ..

Met vriendelijke groet.

Provincie Groningen
Afdelingshoofd af d. Londelijk Gebied & Woter
Postbus 610
9700 AP Groningen
050-
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€’provinciegroningen.nI

In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
httrx//www.provincieroningen.nTItoketJonze-dienstverIeninp/kwaIiteitshandvestI

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *. * * * * * * * * * * *

All information contained in this message is confidential and privileged to us
and may not be distributed or copied to any person other than the addressee
without our prior written consent.
1f you receive this information unintentionally, please inform us iminediately.
Although every effort has been made to ensure that all information displayed
in this email is accurate and complete, we cannot accept any liability whatsoever
for any errors, inaccuracies or omissions or for any loss resulting directly
or indirectly from the recipient’s reliance on this information.

In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlenlng u van ons mag verwachten.
hftø://wwwrrovincieproninpen.nI/IoketJonze-dienstverIenjncj/kwaIiteitshandvestJ

************************************************************************************

All information contained in this message is confidential and privileged to us
and may not be distributed or copied to any person other than the addressee
without our prior written consent.
1f you receive this information unintentionally, please inform us imrnediately.
Although every effort has been made to ensure that all information displayed
in this email is accurate and complete, we cannot accept any liability whatsoever
for any errors, inaccuracies or omissions or for any loss resulting directly
or indirectly from the recipient’s reliance on this information.

************************************************************************************
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Van: @provinciegroningen.nl>
Verzonden: donderdag 22 oktober 2015 17:24
Aan:
Onderwerp: gesprek

Hallo ,

Vanmiddag hebben , van en ik ons bezonnen op wat voorligt rond de natuur en
landschapscompensatie 380 kV.

.
heeft deze en andere vragen al onderhands per mail bij neergelegd.

. Zou jij daar een rol bij kunnen

C
vervullen?
Ik neem begin volgende week contact op.

(zag onze mails kruisen..)

Met vriendelijke groeten,

Senior Adviseur Strategische Ruimtelijk Ontwikkeling

Provincie Groningen
Afdeling Ruimte en Samenleving
Postbus 610 9700 AP Groningen
T:. 050- / 06-
E: @provinciegroningen.nl

Be green, leave t on the screen!

In ons Handvest voor Dwnstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag venvachten.
http://w.provjnceoronjnpen.n/Ioketlonze-djenstvereninoJkwaljtejtshandvest/
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Van:
Verzonden: maandag 8 mei 2017 17:18
Aan: @tennet.eu
CC: r@tennet.eu’;

Onderwerp: IP/MER 380 kV EOS-VVL en ecologie; afspraken met provincie over compensatie;
alternatief in de zin van de verordening?

Bijlagen: 2017-05-03 Selectie artikelen Omgevingsverordening provincie Groningen.docx

Hol ,

In de concept-overeenkomst staat dat de provincie de afspraken over compensatie

Groet,

Van: ©tennet.eu]
Verzonden: maandag 8 mei 2017 14:37
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: FW: IP/MER 380 kV EOS-VVL en ecologie; afspraken met provincie over compensatie

Dag en ,

Hierbij de concept-overeenkomst ecologie.

Met vriendelijke groet,

Adviseur MER Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten 380 kV

Van: @minez.nl]
Verzonden: maandag 8 mei 2017 14:34
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: FW: IP/MER 380 kV EOS-VVL en ecologie; afspraken met provincie over compensatie

Dag ,
Zie onderstaand verzoek van . en mij de concept-overeenkomst mailen?
Alvast bedankt!

1
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Van:
Verzonden: maandag 8 mei 2017 13:58
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: FW: IP/MER 380 kV E0S-VVL en ecologie; afspraken met provincie over compensatie

Hol

Ik heb vanmorgen met nog even gesproken over de compensensatie-afspraken. Heb jij de concept-
overeenkomst voor ons,

Groet,

Van:
Verzonden: donderdag 4 mei 2017 14:13
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: FW: IP/MER 380 kV EOS-VVL en ecologie; ontheffing Wet natuurbescherming

Dag
Ik begrijp net van Tennet dat dit al in de overwegingen van de concept overeenkomst staat.
Groeten,

Van:
Verzonden: donderdag 4 mei 2017 13:45
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: FW: IP/MER 380 kV EOS-VVL en ecologie; ontheffing Wet natuurbescherming

Dag

Groeten,

Van:
Verzonden: woensdag 3 mei 2017 14:14
Aan:
CC:
Onderwerp: IP/MER 380 kV EOS-WL en ecologie; ontheffing Wet natuurbescherming

Hoi ,

Ik heb met nog even gesproken over de ecologische aspecten van het IP 380
kV EOS-VVL. We hebben op twee punten vragen:
1. Ontheffing draadsiachtoffers op grond van artikel 3.3 Wet natuurbescherming

2



. Voor ons is het in ieder geval belangrijk om te weten of de ontheffing
‘meeloopt’ met het IP of dat de ontheffing pas in een latere fase wordt verleend. Kun
jij ons daarover informeren?Verder horen we graag hoe het overleg met en

is verlopen. Kun jij ons daarover informeren?

4

.

2. Afspraken met provincie Groningen over compensatie
Er zijn afspraken gemaakt met de provincie Groningen over compensatie voor de
aantasting van weidevogelgebieden.

4 Deze leg ik even terug.

Voor beide punten is het goed denkbaar dat

Groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
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The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

*x**********

C All information contained in this message is confidential and privileged to us
and may not be distributed or copied to any person other than the addressee
without our prior written consent.
1f you receive this information unintentionally, please inform us imiriediately.
Although every effort has been made to ensure that all information displayed
in this email is accurate and complete, we cannot accept any liability whatsoever
for any errors, inaccuracies or omissions or for any loss resulting directly
or indirectly from the recipient’s reliance on this information.

************************************************************************* ***********
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regels

Hoofdstuk 2 Ruimtelijke ordening

Titel 2.12 Bescherming van natuur en bos

Afdeling 2.22 Natuurnetwerk Nederland

Artikel 2.45.1 Natuurnetwerk Nederland - natuurgebieden

1. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op gronden die deel uitmaken van het ‘NNN
natuurgebieden’, of van het ‘NNN-Natuur aanpassingsgebied’ aangegeven op kaart 6, voorziet
niet in wijziging van de bestemming of van de regels voor het gebruik van de grond, als die
wijziging per saldo leidt tot een significante aantasting van het areaal van de gronden die tot
het Natuurnetwerk Nederland — natuurgebieden behoren, of tot een significante aantasting van
de in bijlage 2 beschreven wezenlijke kenmerken en waarden van deze gronden, tenzij:

a. de wijziging een groot openbaar belang dient; en
• er geen andere mogelijkheden zijn om in het betreffende openbaar belang te

voorzien; en
• de negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt, terwijl de overblijvende

effecten gelijkwaardig in termen van areaal, kwaliteit en samenhang worden
gecompenseerd; of

b. de ingreep kleinschalig van aard is; en
• schade als gevolg van de ingreep zoveel mogelijk wordt voorkomen; en
• resterende schade volledig wordt gecompenseerd; en
• er netto winst optreedt voor de belangrijke kenmerken en waarden in termen

van areaal, kwaliteit en samenhang.
2. Onder de in het eerste lid bedoelde wezenlijke kenmerken en waarden van de gronden die deel

uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland - natuurgebieden worden ook begrepen de
potentiële kenmerken en waarden.

3. De toelichting op een bestemmingsplan dat voorziet in een herziening van de bestemming en
regels die volgens het eerste lid gecompenseerd moet worden bevat een verantwoording over
de aard en omvang van de effect beperkende- en compenserende maatregelen, de begrenzing
van het compensatiegebied, en de manier waarop de compensatie duurzaam is verzekerd.

4. Artikel 2.45.1, eerste lid, is niet van toepassing:

a. op gronden die deel uitmaken van een agrarisch bouwperceel;
b. op activiteiten die deel uitmaken van een normale agrarische bedrijfsvoering, als

landbouw de hoofdfunctie is.

Afdeling 2.23 Leefgebied weide- en akkervogels

Artikel 2.48.1 Leefgebied weidevogels

1. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een op kaart 6 aangegeven ‘leefgebied
weidevogels’ en dat voorziet in een nieuwe grootschalige ruimtelijke ontwikkeling biedt inzicht in
de maatregelen die nodig zijn om de mogelijke schade aan de waarde van het leefgebied voor
weidevogels te voorkomen en restschade elders te compenseren als die ontwikkeling in
significante mate afbreuk kan doen aan de waarden van het leefgebied voor weidevogels door
aantasting van de landschappelijke openheid, of door verstoring van vogels en aantasting van
het areaal.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op normaal agrarisch gebruik.

ScheltemaT
Getypte tekst
27a



n
CD 1 CD CD CD C
D 1 0 CD

c CD -D C1
)

CD CD 1 0 0 0 CD D
i

CD D 0 0 0 CD CD CD CD D N p

c
i

D
i

CD

m
tD

-I -
<

D
i ;zi.

0 I 0

1

ScheltemaT
Getypte tekst
28



Tracécoördinator / Omgevingsmanager

Performance Unit Large Projects — Cluster Noord-West

rLco

Safety tirst!J

T+31(0)
F +31 (0) TenneTTSO B.V.
M +31 (0)6 Utrechtseweg 310
E @tennet.eu Postbus 718
www.tennet.eu 6800 AS Arnhem

Handelsregister: Arnhem 09155985

Denk aan het milieu. Print dit bericht alleen als het noodzakelijk is.

TenneT
trrçr

All information contained in this message is confidential and privileged to us
and may not be distributed or copied to any person other than the addressee
without our prior written consent.
1f you receive this information unintentionally, please inform us iminediately.
Although every effort has been made to ensure that all information displayed
in this email is accurate and complete, we cannot accept any liability whatsoever
for any errors, inaccuracies or omissions or for any loss resulting directly
or indirectly from the recipient’s reliance on this information.
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_____

Van:
Verzonden:
Aan:

CC:
Onderwerp:
Bij lagen:

maandag 6 maart 2017 17:42

@provinciegroningen.nl);
@tennet.eu)

@bro.nl
Overleg LS pakket 380 kV EOS-VVL komende woensdag 12.30-14.30 uur
170228 concept verslag bestuurlijk overleg 28 februari 2017
hoogspanningsverbinding EOS-VVL.docx

Beste mensen,
Komende woensdag hebben we bil de orovincie Groningen van 12.30-14.30 uur een overleg staan over de wijze
waarop het landschapspakket kan worden ingevuld.
Het doel van dit overleg is om een gemeenschappelijk kader vast te stellen waarmee het pakket nader kan
worden ingevuld.
Ook is het doel om hiervoor te komen tot praktische werkafspraken. Ik heb zojuist met Tennet afgesproken dat ze
voor dit laatste een voorzet doen in de vorm van een korte notitie.
Bij deze een agenda voor dit overleg.

( Groeten,
\,,

1.
2.
3.

Opening/kennismaking
Terugblik BO (zie verslag) / besluit minister
Kader voor landschapspakket
-maatregelen hebben een projectrelatie: max 1,5 km aan weerszijden verbinding voor puntobjecten. Deze
eis geldt niet voor structuren
-cofinanciering regio ). Deze maatregelen zijn projectgerelateerd cf criteria
provincie (max 5 km). Cofinanciering kan vorm krijgen in het gezamenlijk financieren van projecten of het
inbrengen van eigen projecten.
-
-eventueel benodigde aanpassing van bestemmingsplannen worden uitgevoerd door provincie
-1 mei gereed voor opname in ontwerp IP

4. Werkafspraken (stuk volgt van Tennet)
-wat moet er precies gereed voor 1 mei?
-wie betrekt omwonenden op welke wijze?
-rol provincie en tennet?

5. Wvttk
6. Slot

1
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Van:
Verzonden: dinsdag 11 april 2017 13:24
Aan:
CC: @ .tv;
Onderwerp: Re: Afspraken 380

Dag ,
Dank voor je mail.

Naar aanleiding van de door jou geconstateerde onduidelijkheid wat betreft controversieel verklaren het volgende:
Zoals ik over de telefoon al aangaf was de ter inzage legging van het definitief IP voorzien in december 2017.

Als mensen hier vragen over hebben kun je ze naar me doorverwijzen.
Groeten,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 11 apr. 2017 om 12:31 heeft van < nprovinciegroningen.nl> het volgende
geschreven:

Beste Mensen,

De volgende afspraken wil ik graag met jullie maken:
Overeenkomst:

• Di 11 april stuurt TenneT de contracten/overeenkomsten naar de Provincie (actie )
• Ma 17 april reageert de provincie op de contracten (actie

Land scha PSP la n:
• Vrijdag 14 april eerste concept landschapsplan, en stemmen stukken op elkaar af

en zetten het concept op de mail (actie )
• Ma 17 april bespreken wat er nog aangepast moet worden, TenneT en Provincie stemmen

telefonisch af. (actie & )
• Vrijdag 21 overleg landschapsplan & contracten provinciehuis van 10 tot 12 (actie &

, zet in de agenda)
Ambtelijke afstemming landschapsplan met de gemeente

• Zuidhorn, Bedum en Delfzijl zijn bezocht, overige worden ingepland (Actie
Kader en verdeling

• Vrijdag 14 provinciaal kader af en voorstel voor financiële verdeling (actie )
• Ma 17 provincie bespreekt het intern en communiceert met TenneT (actie )

BO’ s
• Een regionaal 80 is gepland op 19 april
• EZ / TenneT en Provinciaal BO is gepland op 1 mei

16 partijen
Wat nog een punt van aandacht is betreft de communicatie

Groet,

1
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Senior beleidsmedewerker
Coordinator natuurmonitoring
Provincie Groningen
Sint Jansstraat 4
Postbus 610
9700 AP Groningen
tel: 050- /065
email: @provinciegroningen.nl
De grauwe kiekendief is eind 2016 door de Groningers gekozen als dé soort van Groningen en staat
symbool voor de natuur binnen de Provincie Groningen. Kijk voor meer informatie op:
http://www.provinciegroningen.nl/soortvangroningen

In ons Handvest voor DienstverIenng kunt u lezen welke cintverenIng u van ons mag verwachten.
http://www. provincieqronincien.nh/IoketIonze-djenstverIeninc/kwaIitejtshandvestJ
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Van:
Verzonden: donderdag 1 december 2016 21:59
Aan:
CC:
Onderwerp: RE:

Dag ,
Dank voor je terugkoppeling. Goed om te lezen dat je positief bent over

Groeten,

Van:
Verzonden: donderdag 1 december 2016 20:58C. Aan:
CC: )
Onderwerp: Re:

Hallo , dank, heel nuttig! Ik heb uitgebreid met hierover gesproken, en hij was ook uitgebreid gebriefd.Heb hem verteld wat ons advies aan minister is, en hoe we vervolg voor ons zien, vooral in bestuurlijk overleg endaarna.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 1 dec. 2016 om 12:37 heeft ©minez.nl> het volgende
geschreven:

Ter aanvulling: ze waren

Groeten,

Van: )
Verzonden: donderdag 1 december 2016 12:36
Aan: )
CC:
Onderwerp:

Dag ,
Naar verluid word je vandaag aangesproken door op de verbinding 380 kV EOS-VVL.

Hun inzet is je bekend. Ik heb vanochtend gemeld dat je dinsdag het standpunt van de regio
zult aanhoren. Op de vraag of je het ambtelijk advies zult delen, heb ik gezegd dat we daar naar
verwachting wel inkleuring aan kunnen geven.

Nog wat inkleuring bij de inzet van de provincie:

1
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Groeten,
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Van:
Verzonden: woensdag 22 maart 2017 13:34
Aan:
Onderwerp: RE: landschapsplan / Kamerbrief / woordvoering en communicatie

0k dank!

Van: @provinciegroningen .nll
Verzonden: woensdag 22 maart 2017 13:33
Aan:
Onderwerp: Re: landschapsplan / Kamerbrief/ woordvoering en communicatie

belt je, ik zit in een cursus. Gr

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 22 mrt. 2017 om 13:05 heeft ©minez.nl> het volgendegeschreven:

Hol ,
Ik mail je over 3 dingen:

1. Kamerbrief
2. Landschapsplan
3. woordvoering en communicatie

Ad 1) Kamerbrief
-De brief zelf: Komen jullie eruit met de brief? Graag zsm jullie commentaar.
-Proces: Omdat jullie maandag overleg hebben met de bestuurders gaat deze dinsdag uit. Omdatik volgende week met verlof ben en morgen en overmorgen naar cursus verzoek ik je -indien julliedenken dat dat nodig is- dinsdagmorgen te schakelen met mijn collega (zie deCc, 06 . Wat ons betreft: geen nieuws is goed nieuws en dan gaat de brief uit. Ik zaldonderdag avond nog even op de mail kijken maar kan dan niet veel doen.
Ad 2) Landschapsplan
Ik heb n.a.v. ons telefoontje van gisteren even gesproken met over het overleg dat met
jullie is geweest over het landschapsplan.
Van hem begreep ik dat het van jullie kant wat

Lijkt me passend binnen onze afspraken, toch?
Ad 3) woordvoering/communicatie
Verder lijkt het me handig als de beide woordvoerders

. Onze directie Communicatie zal nog benaderen hierover.
Groeten,

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

1
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vr Hrrntiest voor Dienstverlening kont o lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
http://.provincjepronjngen nh/lokeUonze-dienstverlenjng/kwaljteitshandvesy
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Van:
Verzonden: donderdag 26januari 2017 17:30
Aan:
Onderwerp: RE: Maandag
Bijlagen: PvA Landschappelijke maatregelen - EOS-VVL.DOCX

Dag en ,
Er staat een overleg van 14.00-15.30 uur in Groningen. Goed idee om dat telefonisch te doen.
Ik stel voor maandag om 14.00 uur in te bellen naar een centraal nummer. Zie hieronder.
Ik denk niet dat we alle tijd nodig hebben. Bij deze een agenda voor het overleg.
Groeten,

Inbelnummer Nederland: 0900-1998
Uw Pincode is: 13818710

We realiseren dat het op het dit moment

( . Wij hebben de
\_ opdracht om te zorgen dat er voor de zomer van 2017 een ontwerp-Inpassingsplan ter inzage gaat.

Deze zal vergezeld moeten gaan van een landschapsplan dat tot stand is gekomen met input vanuit omwonenden.
Ons streven is om dat landschapsplan eind april af te zegenen in bestuurlijk overleg.

Tennet heeft een voorstel gemaakt voor hoe zij het proces voor het landschapspakket willen aanvliegen. Zie de
bijlage. stuurt mogelijk ook nog een voorbeeld rond van .

1. Opening
2. Mededelingen/stand van zaken
3. Planning
4. Proces invulling landschapspakket (zie stuk)
5. Agenda bestuurlijk overleg begin maart (zie hieronder)
6. Afspraken
7. Wvttk

Concejt Agenda BO
1. Opening
2. Terugblik: brief en behandeling TK (rondje)
3. Beoogde planning (EZ)
4. Landschapspakket (allemaal)

-vaststellen kaders
-wie heeft welke rol in het proces?

5. afspraken
6. wvttk

Oorspronkelijk bericht
Van: [mailto : ©rjrovinciecironingen.nlj
Verzonden: donderdag 26januari 2017 16:27
Aan:
Onderwerp: Maandag

en , zullen we het overleg maandag door laten gaan? Wat ons betreft bellen we even met elkaar;
met en met . Graag hoor ik van jullie. Groet,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

1
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In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
http ://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/
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Van: @tennet.eu>
Verzonden: maandag 10juli 2017 8:35
Aan: @provinciegroningen.nl)
CC: @ .tv; @provinciegroningen.nl;

Onderwerp: RE: Potentiele input LPlan 1 EOS-VVL ten:0131154
Bijlagen: Flyer kerkje Oosteinde.pdf

Goedemorgen ,

Afgelopen week hebben TenneT en EZ twee infoavonden gehouden voor het project Noord-West 380 kV.

Tijdens één van de avonden droeg een aanwezige bezoeker potentiele input aan voor het LPlan. Zie bijgevoegdeflyer over het kerkje in Oosteinde (ligt binnen 1,5 km). Wellicht is het bruikbaar.

Met vriendelijke groet,

Adviseur Planologie, Tracé en Omgeving
PU Large Projects Cluster Noord-West 380 kV

TenneT TSO B.V.
T +31 (0) Utrechtseweg 310

Arnhem

E rtennet.eu Postbus 718

www.tennet.eu 6800 AS Arnhem

Denk aan het milieu; print dit bericht alleen als het noodzakelijk is.

4TflflT

( Van:
‘. Verzonden: maandag 3juli 2017 10:50

Aan: nprovinciegroninqen .nl)
CC: tv .tv; rprovinciegroningen.nl
Onderwerp: Potentiele input LPlan EOS-VVL

Dag ,

Afgelopen week heb ik met gesproken met het RCE in Amersfoort en
). Dergelijke gesprekken vinden regulier plaats over de stand van zaken van het project en de belangen vanhet RCE rond het project (o.a. werkzaamheden rond archeologisch waardevolle locaties als wierden). Eén van deactuele onderwerpen was deze keer ook het Landschapspian. Hierover hebben en ik een korte update gegeven.

Lopende het gesprek werden en ik getipt op twee projecten mcl. contactpersonen. Het isRCE is betrokken of betrokken geweest bij beide projecten. bij de Onstaborg eendirecte collega is aangedragen als contactpersoon.

gthetnet.nl
zie ook: http://kloosterm useumaduard.nl

Onstaborg, (provinciegroningen.nl
Zie ook: bijlage mail.

1
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Mi. bevatten beide projecten . Gelet op de
regiorol van de provincie Groningen laat ik graag aan jullie 6f en op welke wijze we hiermee iets doen richting het
Landschapsplan.

Met vriendelijke groet,

Adviseur Planologie, Tracé en Omgeving
PU Large Projects 1 Cluster Noord-West 380 kV

TenneT TSO BV.
T +31 (0)26 Utrechtseweg 310

Arnhem

E ertennet.eu Postbus 718

www.tennet.eu 6800 AS Arnhem

Denk aan het milieu; print dit bericht alleen als het noodzakelijk is.

4TeflfleT

All information contained in this message is confidential and privileged to us
and may not be distributed or copied to any person other than the addressee
without our prior written consent.
1f you receive this information unintentionally, please inform us immediately.
Although every effort has been made to ensure that all information displayed
in this email is accurate and complete, we cannot accept any liability whatsoever
for any errors, inaccuracies or omissions or for any loss resulting directly
or indirectly from the recipient’s reliance on this information.
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Ja, ik wil graag dat het Nijlcerkje behouden blijft en wordt daarom donateur:

Naam:

Adres:

Postcode

Woonplaats:

Telefoon

E-mall:

Handtekening’

z.o.z.

:

o
‘-y- L..

0

0

,,c,) 0
0>

04-’

Ik ben donateur van
Stichting Behoud ‘t Nijkerkje te
Oosteinde.

Ik zal jaarlijks in januari
het bedrag van:

IJ €15,00

L1 €30,00

Overmaken op IBAN nr
NL46 RABO 0121 0786 04 t.n.v.
Stichting Behoud ‘t Nijkerkje,
Bruiningsweg 1,

9984 XG Oudeschip.
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Van: @tennet.eu>
Verzonden: vrijdag 20januari 2017 14:56
Aan:

@bro.nl)
@bro.nl)

CC: @rws.nl; @bro.nl;

Onderwerp: RE: Verslag overleg EZ/TT 16/01/2017 EOS-VVL
Bijlagen: Verslag overleg EZ IenM TT 16januari 2017_def.pdf

Dag dames en heren,

Hierbij ontvangen jullie het definitieve verslag van het overleg tussen EZ en TenneT van 16 januariji.
Graag ook aandacht voor de bijgevoegde actieljst.

Goed weekend gewenst alvast!

Groet,

Adviseur Planologie, Tracé en Omgeving
PU Large Projects Cluster Noord-West 380 kV
T+31 (0)26 TenneT TSO B.V.

Utrechtseweg 310
Arnhem

E r(tennet.eu Postbus 718
www.tennet.eu J 6800 AS Arnhem

Denk aan het milieu; print dit bericht alleen als het noodzakelijk is.

TenneT

Van:
Verzonden: dinsdag 17januari 2017 15:26
Aan: @minez.nl’; ;

(bro.nl) (bro.nl)
CC: r(nvs.nl; @bro.nl; @rvo.nl
Onderwerp: Verslag overleg EZ/TT 16/01/2017 EOS-VVL

Dag dames en heren,

Hierbij ontvangen jullie het verslag van het overleg tussen EZ en TenneT van 16januari 2017.

Het verslag sluit af met een overzicht met mijlpalen en actiepunten. Graag aandacht voor deze punten(!).

Eventuele aanvullingen en/of opmerkingen op het verslag ontvang ik graag voor vrijdag 20 januari. Daarna
maak ik het verslag definitief.

Groet,

1
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Adviseur Planologie, Tracé en Omgeving
PU Large Projects Cluster Noord-West 380 kV

TenneT TSO B.V.
Utrechtseweg 310

T+31 (0)26 Arnhem

Postbus 718
E (Ztennet.eu
www.tenuet.eu 6800 AS Arnhem

Denk aan het milieu; print dit bericht alleen als het noodzakelijk is.

4TeflfleT

All information contained in this message is confidential and rivileged to us
and may not be distributed or copied to any person other than the addressee
without our prior written consent.
1f you receive this information unintentionally, please inform us iramediately.
Although every effort has been made to ensure that all information dispiayed
in this email is accurate and complete, we cannot accept any liability whatsoever
for any errors, inaccuracies or omissions or for any loss resulting directly
or indirectly from the recipient’s reliance on this information.
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renne NOTULEN
Toking power further

AAN , DATUM 19januari 2017
, DATUM BESPREKING 16januari 2017

TIJD BESPREKING 10.30 uur
KOPIE AAN , LOCATIE BESPREKING Arnhem MCE

PAGINA 1 van 5
VAN

ONDERWERP Overleg EZ/IenMJTT 16 januari 2017

10.30 — 12.30 uur Afstemmingsoverleg (inclusief lunch, 12.00 uur)
Aanwezig: .

1. Update besluitvorming en behandeling in Tweede Kamer ( )

licht toe dat de Tweede Kamer behandeling gepland stond voor eind januari, dit is verschoven naar
hoogstwaarschijnlijk medio februari.

Het verkiezingsreces loopt van 24 februari tot 20 maart.

2. Bestuurlijk overleg Groningen 24januari 2017

Gelet op de behandeling in de Tweede Kamer worden vraagtekens gesteld bij het nut van een Bestuurlijk
Overleg 24 januari. Denkbare onderwerpen zijn procesafspraken over de invulling van het pakket aan
maatschappelijke landschappelijke maatregelen en ecologie. In afwachting van het verloop van de Tweede
Kamer behandeling medio februari, komt een Bestuurlijk Overleg eind januari waarschijnlijk echter te vroeg.

neemt contact op met de provincie Groningen over hun beeld hierbij.

3. Afstemming omgeving ( 1

licht het contact tussen hem en betrokken omwonenden toe rond de kerstvakantie (contact leggen
met NMF Groningen is niet gelukt). Dit naar aanleiding van het besluit van Minister Kamp rondom boven- en
ondergronds. Het bezwaar van de betrokken omwonende is niet enkel het besluit bovengronds, maar de
mate en wijze waarop de omgeving betrokken is bij het gevoerde proces.

.

In het verlengde van bovenstaande stelt voor een formeel gesprek te initiëren met TenneT, EZ, de
provincie Groningen, de gemeenten en de 16 organisaties over het te voeren proces de aankomende
periode. Dit moet plaatsvinden na de behandeling in de Tweede Kamer. Het gesprek kan o.a. worden benut
om te praten over de wijze waarop we met elkaar in overleg zijn tlm Raad van State zitting en het pakket aan
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Tefl fler TenneT TSO B.V.
DATUM 19januari 2017

Taking power further 2 van 5

landschappelijke maatregelen.

Op 30 januari staat een gesprek gepland tussen de provincie Groningen en en EZ ) en
TenneT ( Provincie Groningen heeft aangegeven zich niet in de inhoud van het besluit te kunnen
vinden (geen ondergronds), maar het doorlopen proces is wel goed doorlopen.

Afgesproken is dat en een rondje langs de velden bij alle organisaties (fysiek en/of telefonisch)
maken. en stemmen hierover onderling af wie doet wat.

4. Datum informatieavonden - inhoudelijk verder bespreken om 13.30 uur )

.

5. Rondje langs de velden tbv opstarten vergunningentraject 1 )

Er is gesproken over de wijze en timing waarop de gesprekken met bevoegde gezagen worden gestart
inzake vergunningen. Na het overleg is telefonisch en per mail tussen EZ en TenneT afgesproken dat:

- Opstellen ontwerpbesluiten door de bevoegde gezagen loopt dan van

Daarmee kan het officiële vergunningentraject worden gestart. Later kan niet, want dan is
het niet meer mogelijk de tervisielegging van het ontwerp inpassingsplan voor de zomer te halen.

6. Voortgang en openstaande punten IP en MER ( 1 )

Zie punt 9 Planning.

7.

1

.



Tefl flei TenneT
DATUM 19januari 2017

Taking power furt her PAGINA 3 van 5

8. Concept plan van aanpak uitwerking pakket landschappelijke maatregelen 1
(concept pva wordt ter plekke geprojecteerd)

en lichten het plan van aanpak voor landschappelijke maatregelen toe. Dit naar aanleiding van
de toezegging van Minister Kamp om: een zeer ruim budget van meer dan 7 mijoen euro voor
landschappelijke inpassing in het gebied beschikbaar te stellen” (AO Energie 08/12/2016). Dit is ook
bevestigd in de brief aan de Tweede Kamer. De Minister heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat de
maatregelen met de omgeving worden uitgewerkt.

In het plan van aanpak worden twee sporen uiteengezet. In het ene spoor worden alle landschappelijke
maatregelen in het landschapsplan opgenomen in het andere spoor worden landschappelijke maatregelen
opgenomen in het landschapspian én een separaat landschapsplan (fonds). Na het doorlopen van het plan
van aanpak spreekt EZ een voorkeur uit voor het opnemen van alle landschappelijke maatregelen in het
landschapspian. Hiermee zijn de rollen van alle partijen duidelijk en liggen de maatregelen planologisch
geborgd via de normale wegen. geeft aan dat Minister Kamp de geplande landschappelijke
maatregelen wil zien

.

9. Planning /

benoemt het Iandschapsplan in relatie tot het Inpassingsplan en de planning.

Om dit voor de zomer van 2017 gereed te hebben is een hoge mate van
helderheid van de maatregelen nodig.

).



lefl fler TenneT
DATUM 19januari 2017

Toking power further PAGINA 4van5

stelt de vraag of de overeenkomst voor ecologische compensatie niet

nemen de planning in detail door en doen waar nodig aanpassingen o.a.
rond het MER en het ontwerp IP.

De aanwezigen concluderen dat het moment van ontwerp-lP voor de zomer blijft staan. De stappen die
daarvoor gezet moeten worden schuiven wel in elkaar. Dit vraagt wel het nodige van een ieder in de
komende maanden.

10. Waarneming vakantie

geeft aan de maand februari afwezig te zijn (vakantie). geeft aan dat contacten over het
project kunnen lopen via .

11. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen punten voor de rondvraag. sluit de vergadering.

12.30 — 13.30 uur Informeel bijpraten MER en achtergronddocumenten
Aanwezig: ,

In dit overleg is informeel het MER en de (relatie met de) achtergronddocumenten doorgenomen.

13.30 — 15.00 uur Voorbereiding informatieavonden
Aanwezig: , , , ,

In dit overleg is het concept draaiboek informatieavonden besproken.

ontvangt voor zijn vakantie een concept nieuwsbrief en aankondiging van de infoavonden via
(actie ). reageert hier voorafgaand op zijn afwezigheid op, hiermee kunnen o.a. en

de voorbereidingen verder vormgeven.

Belangrijke mijlpalen voor de aankomende periode en actielijst:

20/01 Oplevering proces Landschappelijk maatregelen;
: A4tje met proces, kaders en planning om tot invulling van pakket landschap te komen;

24/01 Bestuurlijk Overleg;

:



tefl fler TenneT TSO B
DATUM 19januari2017

Taking power further PAGINA 5 van 5

Overleg waaruit volgt wanneer inhoudelijk behandeling van het project in de Tweede Kamer is;
30/01 Bezoek aan , ;

en : onderling voorbespreken en voorbespreken met en (oa. het PvA
landschappelijk pakket);

01/02 Behandeling PS Groningen;
Behandeling van het project in Provinciale Staten Groningen (o.a. besluit Kamp en brief NMF
Groningen);

Medio februari Behandeling Tweede Kamer;
Voorbereiden Minister Kamp op behandeling (EZ);

06/03 Infoavond;

07/03 Infoavond;

;
Begin mei Landschapsplan in concept gereed;

Zie ook A4tje met processtappen. Actie / .

*lndien Bestuurlijk Overleg 24 januari wordt geannuleerd begin maart een nieuw Bestuurlijk Overleg
inplannen (na behandeling Tweede Kamer). Gevolgd door een tweede overleg eind april. Actie



Van: @provinciegroningen.nl>
Verzonden: vrijdag 4 december 2015 11:36
Aan: @bro.nl’
CC: )
Onderwerp: RE: Aangepast concept Stappenplan Weidevogels
Bijlagen: 151204 Opmerkingen bij stappenplan.docx; Reactie op verslag.docx

Beste ,

Hierbij onze aanvullingen op het stappenplan en enkele nuanceringen in het verslag 15 oktober samengevat.

Gezien de afspraak co dat we tenminste een week voor 15 december de aanvullende stukken (Tauw,
Alterra) krijgen, kan het eerste overleg op 15 december doorgaan. Zie mail hierover, Ik ga er van uit dat jij dat
organiseert. Jullie zijn welkom in het provinciehuis in Groningen, maar wij zijn ook bereid om naar Zwolle, Utrecht af
te dalen... We horen wel waar en hoe laat.

Met vriendelijke groeten,

Senior Adviseur Strategische Ruimtelijk Ontwikkeling

Provincie Groningen
Afdeling Ruimte en Samenleving
Postbus 610 9700 AP Groningen
T:. 050- / 06-
E: @provinciegroningen.nl

Be green, leave t on the screen!

Van: @bro.nl [mailto: @bro.nl]
Verzonden: donderdag 3 december 2015 14:17
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Aangepast concept Stappenplan Weidevogels

Beste ,

Graag hoor ik of het stappen plan zo in orde is.

Hartelijke groeten,

projectleider / jurist omgevingsrecht sr.

T +31 (0)41
M +31 (0>6
E nbro.nI
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B$IO
rrr ri ‘e lever

Hoofdvestiging postbus 4, 5280 AA Boxtel, Bosscheweg 107 Boxtel. T +31 (0)411 850 400 F +31 (0)411 850 401 8 infot6jbro.nl 1 www bro.nl, BRO
adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu BV statutair gevestigd te Vught. KvK nummer: 160 35 601

Dit e-mail bericht inclusief bijlagen is met grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid opgesteld BRO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigeof onluiste overbrenging van de inhoud noch voor de tijdige ontvangst ervan Evenmin kunnen aan de inhoud van onderhavig bericht inclusief bijlagenrechten worden ontleend.
De inhoud van dit bericht inclusief bijlagen kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde van dit bericht, Indien u niet
de beoogde ontvanger bent. verzoekt BRD u dit bericht te verwijderen, eventuele bijtagen niet te openen en wijst BRD u op de onrechtmatigheid van
gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht inclusief bijlagen.

From. njprovinciegroningen.nl>
To: @bro.nr” rnbro.nl>, frovinciecjroningen.nl>,

kminez.nl>,
Date’ 30-11-2015 17:23
Sublect. RE: Aangepast concept Stappenplan Weidevogels

Hol ,
Ik kijk er dinsdag naar in de trein naar Utrecht. En ik zal de acties die intern nodig zijn gaan uitlijnen en
uitwerken.
ie hoort zsm van me

Met vriendelijke groeten,

Senior Adviseur Strategische Ruimtelijk Ontwikkeling

Provincie Groningen
Afdeling Ruimte en Samenleving
Postbus 610 9700 AP Groningen
T:. 050 /06-
E: @provinciegroningen.nI

LiiU

Be green, leave it on the screen!

Van: @bro.nl [mailto: @bro.nl]
Verzonden: vrijdag 27 november 2015 12:10
Aan:

2



Onderwerp: Aangepast concept Stappenplan Weidevogels

Beste , en ,

Met referte aan ons overleg van gisteren, mail ik hierbij het aangepaste stappenplan. Indien
mogelijk, hoor ik graag maandag of het stappenplan zo in orde is, dan maak ik het definitief.

Verder heb ik geprobeerd te bellen. Hij was in overleg. Zodra ik contact gehad heb
met hem, laat ik weten wanneer de kwalitatieve benadering verwacht kan worden.

Alvast een prettig weekend toegewenst,
hartelijke groeten,

projectleider / jurist omgevingsrecht sr.

T +31 (0)411
M +31 (0)6
E (bro.nl

B5IO
Hrte ;u e

Hoofdvestiging, postbus 4, 5280 AA Boxtel, Bosscheweg 107 Boxtel, T +31 (0)411 850 400, F
+31 (0)411 850 401, E info(bro.nl l www.bro.nl, BRO 1 adviseurs in ruimtelijke ordening,
economie en milieu BV statutair gevestigd te Vught, KvK nummer: 160 35 601

Dit e-mail bericht inclusief bijlagen is met grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid opgesteld. BRO
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste overbrenging van de inhoud
noch voor de tijdige ontvangst ervan. Evenmin kunnen aan de inhoud van onderhavig bericht
inclusief bijlagen rechten worden ontleend.

‘— De inhoud van dit bericht inclusief bijlagen kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend
bestemd voor geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, verzoekt
BRO u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst BRO u op de
onrechtmatigheid van gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht inclusief
bijlage n.

In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
http://wwwprovinciegroningen nI/IoketIonzedienstverlening/kwaIiteitshandvest/

In ons Handvesl voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten
http /Iwww provinciegroningen.nl!loket]onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest!
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Opmerkingen bij stappenplan versie 27 november 2015

:
-

- er

In het overleg van is beslist om:
- Het zsm beschikbaar krijgen van de kwantatieve informatie en kwalitatieve

informatie ; bezien moet worden of deze informatie voor bestuurders/managers
volledig genoeg is om daar een keuze op te kunnen baseren, en hebben contact
over de opdrachtformulering aan

- Een gepland Bro overleg in januari door kan gaan, en dat er een apart bestuurlijke overleg
over de finale tekst over de natuurcompensatie van het lP wordt gehouden.

- Bestuurlijke afstemming over het vervolg van het proces om over

dit wordt nog nader tussen
en afgestemd.

Ad. Notitie Delatres

.

heeft zijn presentatie al aan de provincie toegestuurd. De informatie is echter zonder
toelichting niet te begrijpen en in de tabel ontbreekt de netto uitkomst bij wel en niet salderen. De
gemiddelde tijdelijke verstoringstijd bleek ter vergadering iets langer dan waar van uitgegaan is.

Ad. Tijdplanning IP

In verband met het stappenplan is relevant dat duidelijk moet zijn wat/of er in het Bro overleg
informatie over omvang van de compensatieopgave moet liggen en dat er eind maart een gedragen
tekst over zowel de opgave als de aanpak van de realisatie er moet liggen.

Ad. Overlegstructuur
Aangeven waar de overleggen over gaan en wat er ter voorbereiding voor moet gebeuren:

ScheltemaT
Getypte tekst
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Overleg 1/2:

• Delen van het verdiept inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens
• Uitwisselen van argumenten over

• Bepaling van aspecten die uitgewerkt moeten worden voor het ontwerp inpassingsplan
Overleg NWL organisaties (door provincie)
Bro-overleg: zo mogelijk: Vaststellen van compensatieopgave; uitwerkingsproces
Overleg 3 en 4

• Gedeelde tekst over compensatie in ontwerp- IP (op basis van uitwerkingen)
Bestuurlijk overleg: vaststellen van gedeelde tekst ontwerp IP (NB ruimte houden om nav. bestuurlijk
overleg nog te kunnen overleggen over wijzigingen)



Reactie op verslag: twee nuanceringen

Nuancering 1: betreft pagina 1, de 2e en 4e alinea

Nuancering 2: betreft pagina 4 6e alinea, tav suggestie :

ScheltemaT
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Van:
Verzonden: donderdag 22 oktober 2015 18:38
Aan:
Onderwerp: RE: gesprek

Dag ,
Fijn dat jullie in overleg willen. Ik ben morgen en maandag met verlof.
Ik leg vanuit de trein op weg naar het regio-overleg even contact.
Groeten,

Van: nprovinciegroningen.nl]
Verzonden: donderdag 22 oktober 2015 17:24
Aan:
Onderwerp: gesprek

Hallo ,

Vanmiddag hebben en ons bezonnen op wat voorligt rond de natuur en
landschapscompensatie 380 kV.
Voor ons is cruciaal. . We
willen we graag z.s.m. met jou in gesprek over een voorstel om tot gedeelde uitgangspunten te komen (zoals je zelf
ook al voorstelde), maar daarvoor hebben we eerst meer duidelijkheid nodig over de interpretatie van de tabel van

, zoals
heeft deze en andere vragen al onderhands bij neergelegd. Het zou mooi zijn als op korte

termijn deze netto cijfers . Zou jij daar een rol bij kunnen
vervullen?
Ik neem begin volgende week contact op.

(zag onze mails kruisen..)

Met vriendelijke groeten,

Senior Adviseur Strategische Ruimtelijk Ontwikkeling

Provincie Groningen
Afdeling Ruimte en Samenleving
Postbus 610 9700 AP Groningen
T:. 050- / 06
E: @provinciegroningen.nl

Be green, leave it on the screen
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In ons Handvesi snor Dere4v- enprci kool u lezen welke dief rooi veiaohten
htt://www.provinciegroningen.nh/IoketIonze-dienstverlening/kwaIiteitshandvestI
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Van: l@nmfgroningen.nI>
Verzonden: donderdag 1 september 2016 13:06
Aan: @provinciegroningen.nl);

@tennet.eu)
Onderwerp: RE: Gesprekverslag overleg vorige week
Bijlagen: Gesprek met opmerkingen v NMF Tennet en provincie Groningen op

16 augustus 2016_2.docx

Beste ,

Bedankt voor je gespreksverslag. Ik heb er toch nog een paar opmerkingen over, verwerkt in bijgaande versie.
Kunnen jullie daarmee instemmen?

Met vriendelijke groet,

(
‘- Beleidsmedewerker Groene Ruimte

natuur en meugronîngen

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, afwisselend op vrijdag

Zuiderpark 16
9724 AG Groningen
(050)

(n mfg roni ngen. nl
www. nmfg ron ingen. n 1

Op de hoogte blijven? Word lid van onze nieuwsbrief, geef online je mening over natuur en milieu en volg
ons op Twitter.

Bij de Natuur en Milieufederatie Groningen is een vijftigtal natuur-, milieu- en landschapsorganisaties uit de
provincie aangesloten.

Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.

Van: [mailto @minez.nl]
Verzonden: donderdag 25 augustus 2016 13:58
Aan: nmfgroningen.nl>; provinciegroningen.nl)

iprovinciegroningen.nl>; @tennet.eu) kctennet.eu>
Onderwerp: Gesprekverslag overleg vorige week

Dag en ,
Bij deze een gespreksverslag van ons overleg vorige week.
Daarnaast ook de beloofde onderzoeksaanpak met de criteria.
Hartelijke groet,

Ministerie EZ
06

1
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van: @tennet.eu>
Verzonden: dinsdag 5juli 2016 11:39
Aan:
CC: @ .tv
Onderwerp: RE: Twee verzoeken ter voorbereiding van het BO van 7juli
Bijlagen: Gespreksverslag Overleg Landschap 25 mei 2016.docx; EOS-VVL LplanPlus

GlobaleUitvoeringskosten reactie TenneT.xlsx

Dag en ,

De door jullie aangeleverde lijst en de begeleidende leveren de nodige vragen op.

Met betrekking tot de opmerking van over een toelichting op de noodzaak voor compenseren op het gebied van
landschap: we moeten niet compenseren.
Daarnaast is de netto impact van de verbinding volgens ons concept mer ook beperkt. De verbinding is weliswaar
groter, maar we breken meer af(50 - 40 km, 160 -120 masten). Zoals jullie in het planmer van de omgevingsvisie

C (p. 39) zelf ook zeggen: het effect is naar verwachting beperkt.
.

Met betrekking tot de lijst:

Ik ben het met eens dat de

Met vriendelijke groet,

Omgevingsmanager
Performance Unit Large Projects — Cluster Noord-West

t

T +31 (0)26
F +31 (0)26 TenneT TSO BV.
M +31 (0)6 Utrechtseweg 310
E @tennet.eu Postbus 718
www.tennet.eu 6800 AS Arnhem

1
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Handelsregister: Arnhem 09155985

Denk aan het milieu. Print dit bericht alleen als het noodzakelijk is.

renne
f .i ‘Çif

Van: ©provinciegroningen.nl]
Verzonden: dinsdag 28 juni 2016 14:35
Aan:
Onderwerp: RE: laatste versie compensatieplan

Ik was juist bezig een mail aan je te dichten
Bijgaande de groslijst die ik van kreeg.

Met vriendelijke groeten,

Senior Adviseur Strategische Ruimtelijk Ontwikkeling

Provincie Groningen
Afdeling Ruimte en Samenleving
Postbus 610 9700 AP Groningen
T:. 050- / 06-
E: @provinciegroningen.nl

Be green, leave t on the screen!

Van: @tennet.eul
Verzonden: dinsdag 28juni 2016 14:26
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: laal3te versie compensatieplan

Dag

is deze week nog op vakantie, Ik heb je verzoek doorgestuurd naar van Tauw en bijgaande
versie ontvangen

2



Van heb ik begrepen dat

Met vriendelijke groet,

Tracécoördinator / Omgevingsmanager

Performance Unit Large Projects — Cluster Noord-West

Safety flrst!J

T+31 (0)26
F +31 (0)26 TenneT TSO BV.

C
M +31 (0)6 Utrechtseweg 310
E @tennet.eu Postbus 718
www.tenret.eu 6800 AS Arnhem

Handelsregister: Arnhem 09155985

Denk aan het milieu, Print dit bericht alleen als het noodzakelijk is.

TenneT
‘‘zr tr’rj’r

Van: ©provinciegroningen .nl]
Verzonden: donderdag 30 juni 2016 8:41
Aan:
CC:
Onderwerp: Twee verzoeken ter voorbereiding van het 80 van 7 juli

Beste en ,

Op de valreep voor het verzenden van de stukken nog twee verzoeken:

1. Tekst bij scenario 2, willen jullie die toevoegen? woord gros is
.

in

3



2. In de agenda van het BO kondigen jullie een presentatie van de eerste onderzoeksresultaten aan. Kunnen
jullie daar iets over aangeven (betreft het alleen de opzet, of een eerste schifting/knelpunten, of zijn jullie
inhoudelijk al een eind op weg?)

Graag hoor ik van jullie.

Ik ga vanaf morgenmiddag de komende drie weken op vakantie, Ik wens jullie veel succes!

Met vriendelijke groet,

Provincie Groningen
Afdelingshoofd cifd. Landelijk Gebied & Water
Postbus 610
9700 AP Groningen
050-

@provinciegroninqen.nl

In ons Handvest voor Dienst’iedening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
http://wN.Ørovinciegroninpen.nI/Ioket/onze-dienstverIening/kwaIiteitshandvestI

All information contained in this message is confidential and privileged to us
and may not be distributed or copied to any person other than the addressee
without our prior written consent.
1f you receive this information unintentionally, please inform us imrnediately.
Although every effort has been made to ensure that all information d±splayed
in this email is accurate and complete, we cannot accept any liability whatsoever
for any errors, inaccuracies or omissions or for any loss resulting directly
or indirectly from the recipient’s reliance on this information.
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renne NOTULEN
Taking power further

AANWEZIG (provincie Groningen), DATUM 30 mei 2016
(Winsum), , DATUM BESPREKING 25mei2016

(TenneT) PAGINA 1 van 3
DOOR

ONDERWERP Overleg Landschap

Gespreksverslag

Opening en voorstelronde

• en schetsen de aanleiding van dit overleg: In het bestuurlijk overleg tussen EZ, TenneT en de
Provincie is afgesproken . Er vindt een nadere afweging 380kV ondergronds
plaats door EZ.

:
1.
2.

3.

• geeft aan dat vanuit de gemeente

.
• Doel van dit overleg is om

Huidig landschapspian

Het huidige landschapsplan wordt doorgenomen en toegelicht door , en . In het
huidige landschapsplan worden naast de herplant van bomen 4 locaties uitgewerkt. Dit zijn Wierde
de Weer, Westerdijkshorn, Sauwerd/Wetsinge en station Vierverlaten. Voor station Vierverlaten en
de Wierde de Weer ligt een concrete inpassing, die in overleg met de omgeving tot stand is
gekomen. Voor Sauwerd/Wetsinge zijn in een workshop met de omgeving meerdere maatregelen
besproken, en een werkgroep is geformeerd om deze verder uit te werken. Deze uitwerking is
stopgezet omdat de inzet van Wetsinge/Sauwerd nu ondergrondse aanleg 380kV is. De locatie
Westerdijkshorn wordt toegevoegd aan het huidige landschapsplan, er ligt nu nog geen uitwerking.
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Getypte tekst
42a



1_re fl fl ei— Ten neT TSO B
DATUM 30mei2016

Taking power further PAGINA 2 van 3

•

Afspraken en acties
6 juni is het volgende reguliere overleg over landschap en weidevogels tussen EZ, TenneT en provincie.
Om dit overleg voor te bereiden zijn de volgende afspraken en acties gemaakt.
• neemt het voortouw in een aanzet

• stuur hiervoor zo spoedig mogelijk alle beschikbare informatie toe, inclusief een geactualiseerd
projectenlijst



iefl flei— TenneT TSO B.V.
DATUM 30 mei 2016

Taking power further PAGINA 3 van 3

• stuurt informatie over de Meedentilsterpolder toe.
• gaat verder met de inventarisatie van maatregelen
• De kaart en de aanzet met daarin uitgewerkte maatregelen



Van: @tennet.eu>
Verzonden: woensdag 6juli 2016 21:14
Aan: @bro.nl;

Onderwerp: RE: Verslag overleg Landschap en Weidevogels 6junijl.
Bijlagen: concept verslag overleg landschap en weidevogels 6juni 2016-TdM.docx

Hierbij ontvangen jullie mijn opmerkingen op het verslag.

Met vriendelijke groet,

Tracécoördinator / Omgevingsmanager
Performance Unit Large Projects — Cluster Noord-West

c
Safety first!T

T +31 (0)26
F +31 (0)26 TenneTTSO B.V.
M +31 (0)6 Utrechtseweg 310
E @tennet.eu Postbus 718
www.tennet.eu 6800 AS Arnhem

Handelsregister: Arnhem 09155985

Denk aan het milieu. Print dit bericht alleen als het noodzakelijk is.

TenneT
, zr

Van: @bro.nl [mailto: @bro.nl]
Verzonden: maandag 4 juli 2016 16:12
Aan: @minez.nl;
Onderwerp: Verslag overleg Landschap en Weidevogels 6 juni jI.

Beste allemaal,

Graag mail ik hierbij het verslag van het overleg met de provincie van 6juni (de tijd vliegt!). Graag ontvang ik jullie
opmerkingen en aanvullingen.

kan jij mij de kaart mailen? Dan kan ik die bij het verslag voegen.

Hartelijke groeten,

projectleider / jurist omgevingsrecht sr.

1
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T +31 0)411
M 4-31 10)6
E nbro.nI

B$IO
Rumte om

Hoofdvestiging postbus 4. 5280 AA Boxtel, Bosscheweg 107 Boxtel, T -3I (0)411 850 400 F +31 (0)411 850 401 E infobro.nI www bro nl BRD
adviseurs in ruimtelijke ordening economie en milieu BV statutair gevestigd te Vught KvK nummer 160 35 601

Dit e-mait bericht inclusief bijlagen is met grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid opgesteld. BRD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige
of onjuiste overbrenging van de inhoud noch voor de titdige ontvangst ervan Evenmin kunnen aan de inhoud van onderhavig bericht inclusief bijlagen
rechten worden ontleend
De inhoud van dit bericht inclusief bijlagen kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde van dit bericht Indien u niet
de beoogde ontvanger bent verzoekt BRD u dit bericht te vervijderen eventuele bijlagen niet te openen en wijst BRD u op de onrechtmatigheid van
gebruiken kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht inctusief bijlagen.

All information contained in this message is confidential and privileged to us
and may not be distributed or copied to any person other than the addressee
without our prior written consent.
1f you receive this information unintentionaily, please inform us immediately.
Although every effort has been made to ensure that all information dispiayed
in this email is accurate and complete, we cannot accept any liability whatsoever
for any errors, inaccuracies or omissions or for any loss resulting directly
or indirectly from the recipient’s reliance on this information.

**********+******************************+**+***************************************
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Overleg Compensatie Weidevogels Provincie Groningen — EZ — TenneT
6juni - CONCEPT

Aanwezig waren: , (provincie Groningen), ,
(EZ), , , (TenneT).

Voorzitter:

Gespreksverslag

Opening

Verslag vorige vergadering

Evaluatie bezoek gemeentes 23 en 24 mei en daaruit voortvloeiende discussie

• Op 23 en 24 mei hebben de overleggen met de wethouders plaatsgevonden.

• Tijdens het BO op 7 juli a.s. wordt gedeeld hoe de gesprekken met de gemeentes ver
lopen zijn, en wordt ook gedeeld hoe het onderzoek loopt. zegt dat het ook goed
is om dan het proces te delen dat we verder nog voor ons zien. Voor het besluit over

) zal nog een derde BO gepland
worden.

1
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• geeft aan dat het principe blijft: bovengronds, tenzij. Vraag is wat aanleidingen
kunnen zijn om ondergronds te gaan. Dit kan zijn een technische reden of een juridi
sche reden, of een samenloop van omgevingsfactoren. Als is vastgesteld dat er een
aanleiding is, wordt vervolgens conform de m.e.r. systematiek onderzoek gedaan.

•

• In de krant heeft een artikel gestaan met een uitspraak van gedeputeerde
met als strekking dat de provincie een beter analyse wil. kan zich voortstellen
voorstellen dat de

• We bespreken hoe het overleg tussen EZ en omwonenden moet plaatsvinden.

Overigens zal er waarschijnlijk wel een overleg
met de buurtvereniging Westerdijkshorn op 7 juli plaatsvinden, daar is

dan bij. geeft nog aan dat een werkatelier heeft voorgesteld.
is daar huiverig voort niet-een wijziging van het tracé niet aan de orde s. geeft
aan dat we eerst een onderzoeksaanpak werkkader moeten hebben. Het landschappe
lijke aspect is bij Westerdijkshorn waarschijnlijk niet groot genoeg om een tracé variant
te onderzoeken dat in het mer wordt meegenomen. onderzoek naar ondergronds te
doen-r- wijst er nog eens op dat uitgekeken moet worden met het scheppen van
verwachtingen. Het is duidelijk welke kant op wil: heroverweging van het tracé.

geeft aan dat het signaal is dat geprobeerd moet worden de mensen te betrekken,
daar waar het nuttig is. stelt voor eerst het BO van 7juli af te wachten.

• Er wordt nog doorgesproken over de tijdsplanning en communicatie.

2



Evaluatie inhoudelijk overleg landschap 25 mei /

• , , ,

. Daar
naast is een tabel gemaakt waarin alle maatregelen zijn opgenomen en waarbij is aan
gegeven waarom bepaalde maatregelen afgevallen zijn. Het grootste deel van de pro
jecten is overgenomen.

• laat de kaart zien (zij bijlage bij het verslag). De versterking van de landschappe
lijke structuur is als uitgangspunt genomen. wijst erop dat er nog een check

.
• .

geeft aan dat we 7 jaar hebben
zoeken via de 4 categorieën als besproken op 25 mei, naast de kaart.

Er moet een evenwicht komen tussen
het oude landschap en de nieuwe verbinding. geeft aan dat er verschillende scha
len in zitten. .

.

• doet met een pleidooi voor .

•

• geeft aan dat we

.
• Ten behoeve van de verdere uitwerking is het goed om een vervolgoverleg in te plan

nen. haalt projecten op bij gemeentes c.q. wat al in nota’s is opgenomen.

Aanzet vergelijkingstabel

3



• geeft aan dat de

•

•

• denkt

Stand van zaken weidevogels

• Loopt. , dit plan
wordt echter pas in de rijksinpassingsplanprocedure definitief vastgesteld.

.
•
• De provincie moet nog bepalen, wie het compensatieplan gaat trekken.

Voorbereiding bestuurlijk overleg
• De onderwerpen voor het BO zijn:

o verslag gesprek wethouders,
o aanpaklkader/proces ondergronds,
o kaart en notitie over landschappelijke plus,
o powerpoint van met vergelijking scenario’s,
o vervolg proces (aanloop naar 3e BO) en
o bijpraten over overeenkomst 1 proces weidevogels 1 deel voorfinanciering.

• maakt verslag en agenda.

Overig

•
• Voor het regio overleg wacht even af hoe de respons is.

Rondvraag

• vraag of we de groep rond weidevogels

• vraagt of er nog partijen actief zijn die betrokken dienen te worden bij de land
schappelijke inpassing van Station Vierverlaten. denkt aan de agrarische natuur
vereniging en het waterschap.

Afsluiting

We sluiten de vergadering af om 12.30 uur.

Volgende vergadering

Donderdag 16 augustus om 12 uur, provinciehuis Groningen

4



Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bij lagen:

@tennet.eu>
dinsdag 21 maart 2017 12:02

@ .tv

Verslag overleg LPan 20 maart Noord-West 380 kV EOS-VVL ten:0131138
Verslag Lplan Prov. Groningen - TenneT 20-03-2017.docx

Dag ,

In de bijlage van deze mail treffen jullie een verslag van ons overleg van gister. Graag ook aandacht voor de
genoemde acties in het verslag.

Mochten jullie opmerkingen of aanvullingen hebben op het verslag, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Adviseur Planologie, Tracé en Omgeving
PU Large Projects Cluster Noord-West 380 kV
T+31 (0)26

E @tennet.eu
www.tennet.eu

TenneT TSO B.V.
Utrechtseweg 310
Arnhem
Postbus 718
6800 AS Arnhem

Denk aan het milieu; print dit bericht alleen als het noodzakelijk is.

,,TenneT

All information contained in this message is confidential and privileged to us
and may not be distributed or copied to any person other than the addressee
without our prior written consent.
1f you receive this information unintentionally, please inform us immediately.
Although every effort has been made to ensure that all information displayed
in this email is accurate and complete, we cannot accept any liability whatsoever
for any errors, inaccuracies or omissions or for any loss resulting directly
or indirectly from the recipient’s reliance on this information.
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TenneT NOTULEN
Taking power further

AANWEZIG (provincie Groningen), DATUM 20 maart 2017
(provincie Groningen), TIJD BESPREKING 12.00 uur

(TenneT), LOCATIE BESPREKING Provinciehuis Groningen
(TenneT), (TenneT) PAGINA 1 van 1

DOOR

ONDERWERP Landschapsplan Noord-West 380 kV EOS-VVL

Maandag 20 maart 2017 hebben , , , en in het provinciehuis Groningen
gesproken over landschappelijke inpassingen voor het project Noord-West 380 kV Eemshaven —

Vierverlaten. Onderstaand de belangrijkste uitkomsten en acties van het overleg.

- Aanname in het overleg is akkoord over de verdeling

- Dinsdag 21 maart wordt gebeld tussen Minister Kamp en Gedeputeerde o.a.

- De aanwezigen zijn het erover eens dat het goed is

Dat een onderlinge verdeling bestaat is een interne aangelegenheid;

-

-

- levert een tekstvoorstel aan voor de provinciale kaders (Actie );

- heeft een voorzet voor het Landschapsplan uitgewerkt (lijst met maatregelen + kaart);
- en geven aan behoefte te hebben aan

;

- Maatregelen thematisch ordenen in ‘groen/blauwe structuren’, ‘dorpsgebieden’ en ‘iconen’ (Actie

TenneT 1 ;

- werkt in afstemming met het raamwerk van het Landschapsplan verder uit, eind week 14
gereed. (Actie / TenneT);

- geeft aan dat de provincie Groningen over twee weken een bestuurlijk regio-overleg met
gemeenten wil organiseren in het kader van dit project. Daarop hoeft ambtelijke afstemming niet te
wachten;

- stuurt een datumprikker voor ambtelijke bila’s met gemeentes in week 13 (Actie ;

- Gesprekken inplannen met NMO’s, vermoedelijk in avonduren in week 16 en 17 (Actie ).
- Aanwezigen constateren dat huidige planning

- bespreekt uitkomsten van dit overleg met (Actie ).
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Van:
Verzonden: woensdag 10 februari 2016 15:46
Aan: @tennet.eu;

k@tennet.eu; s@tauw.com’; @bro.nl
Onderwerp: Voorstel Agenda overleg weidevogels en landschap 16 februari 2016
Bijlagen: Voorstel Agenda overleg weidevogels 16 februari 2016.docx; Bijlage la Concept

verslag overleg weidevogels 19 januari 2016.docx; Bijlage lb - Definitief verslag
overleg weidevogels 15 december 2015.docx; Bijlage 2 voorstel beschrijving
onderdeel weidevogels in de toelichting ....pdf; Bijlage 3a Aanvullende notitie
onderbouwing weidevogelcompensatie.pdf; Bijlage 3b reactie compensatie
tennet.docx; bijlage 3c berekening voorstel tennet februari 2016.pdf.pdf; bijlage 3d
reactie landschap tennet.docx; Bijlage 4 concept compensatieovereenkomst
weidevogelcompensatie hoogspan....pdf

Beste mensen,
Bij deze zend ik jullie een agendavoorstel + leeswerk voor het overleg weidevogels en landschap ivm het

. hoogspanningstracé Eemshaven-Vierverlaten.
Dit overleg vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in het Provinciehuis Groningen (Trimunt).
Bijlage 3a is omgezet in PDF vanwege de bestandsgrootte.

Met hartelijke groet en tot volgende week!

Ministerie EZ
06

1

ScheltemaT
Getypte tekst
46



Voorstel Agenda overleg weidevogels 16 februari

Aanwezig: , , / (provincie

Groningen), , (ministerie EZ), ,
, (TenneT)

Datum en plaats: Dinsdag 16 februari 14.00 uur in Provinciehuis Groningen (Trimunt)

Agenda

1. Opening

2. Verslag vorige vergadering (bijlage 1)

3. Concept passage voor het inpassingsplan (bijlage 2)

4. Onderbouwing provincie (bijlage 3a) en reactie TenneT

- Weidevogels (memo bijlage 3a en financieel 3b)

- Landschap (bijlage 3c)

5.

6. Werkafspraken

- Voorbereiding bestuurlijk overleg (tweede helft maart)

- Overleg met de NWL organisaties en gemeentes door de provincie.

7. Rondvraag

8. Afsluiting

1
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Overleg Compensatie Weidevogels Provincie Groningen — EZ — Tennet
19 januari 2016

Aanwezig waren: , , , (provincie Groningen),
, (EZ), , ,

(TenneT).

Voorzitter:

Gespreksverslag

Voorstelrondje en agenda

We beginnen met een kort voorstelrondje ten behoeve van heeft een vervolg-
overleg om 15.30, we proberen voor die tijd af te ronden en wel zodanig, dat er voldoende tijd is
om het onderwerp Landschap te bespreken.

Verslag vorige vergadering en presentatie

• heeft per mail een aantal opmerkingen bij het verslag gemaakt, deze zal ver
werken.

• heeft nog een opmerking bij pagina 5, passage over Landschap. De suggestie die
hij gedaan heeft (investering in cultuurhistorische waarden, wandelpaden langs tracé)
zijn ideeën waar je aan zou kunnen denken, deze suggesties zijn niet uitputtend be
doeld.

Voorstel van de provincie Groningen voor de weide vogelcompensatie ten behoeve van de aan
leg van de 380 kV.

• licht het voorstel toe. Afgesproken was dat de provincie een voorzet zou doen.

1
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• geeft aan dat kwaliteit het belangrijkste is.

• geeft aan dat de insteek 127 hectare is,

• wijst erop dat de doelstelling de instandhouding van weidevogels is.
• geeft aan dat we wel van tevoren moeten weten wat we met elkaar afspreken.
• geeft aan dat we uitgaan van 127 hectare,

• geeft aan dat .
• vraagt wanneer hier duidelijkheid over gegeven kan worden. geeft aan dat

de gesprekken met de TBO’s nu al lopen, op korte termijn zou het beeld duidelijk moe
ten zijn.

•

• We gaan de notitie inhoudelijk doorlopen. geeft aan dat er enkele vragen zijn. Wat
meteen opviel was .

• geeft aan

• Voor NNN beheergebied geldt dat er vele pakketten zijn,



stand is gekomen. geeft aan dat gekeken is naar wat nodig is voor een goed,
stevig pakket.

• geeft aan dat het grootste

• geeft aan de

• vraagt wat voor periodes a

• merkt op dat het bij

• Over de periode geeft aan dat het

• geeft aan de situaties van
• zegt dat de Nota Spelregels uitgaat van 10 jaar,

• vraagt hoe het dan zit als .

• zegt dat het gaat om de motivering die er achter zit.

.
• stelt voor om de beleidsstukken van de provincie erbij te pakken. Hij ziet nu niet in

hoe hij dit af kan doen.

• geeft aan dit een goed idee te vinden.

• wijst er nog op dat de gebieden

• wijst er nog op dat het ook voor de Raad van State belangrijk is dat goed ge
compenseerd wordt.
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• geeft aan te willen gaan voor een kwalitatief goed gebied.

• geeft aan dat uitgegaan moet worden

.
• geeft aan dat het vooral gaat om

• merkt op dat we samen voor een goede onderbouwing
.

• We spreken af dat

•

•

• geeft aan dat het logisch is dat er een .

• We spreken af dat de stukken gewisseld worden op 27 januari. Daarna vindt telefonisch
overleg plaats tussen en .

Bestuurlijk overleg

• heeft de afvaardiging nog niet besproken met zijn gedeputeerde. Waarschijnlijk
worden het een gedeputeerde en . Omdat er ook een onderwerp Land
schap aankomt, moet even gekeken worden welke gedeputeerde.

• Morgen is er een commissievergadering over het inpassingsplan. Op 3 februari om 15
uur in de Staten??

Landschap

•

• geeft aan dat dit
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• merkt op dat het altijd zo moet zijn dat de projecten bijdragen

• ziet dit breder.

• geeft aan dat de provincie

.

• geeft aan dat iets nog gedaan kan worden via

vraagt hoe we dit aan gaan vliegen.

• merkt op dat het in ieder geval helpt om de lijst te zien die de provincie heeft opge
steld. is het daarmee eens, gekeken kan dan worden wat

• wil de lijst wel inbrengen maar geeft aan

• zegt dat dit lastig is.

.

zegt deze figuur niet te kennen binnen EZ maar geeft aan dal de vraag helder
is.

• geeft aan dat er ook in de provincie Groninger

• Afgesproken wordt dat op 27 januari de lijst met projecten gemaild wordt. Daarna vindt

een terugkoppeling vanuit TenneT en EZ richting de provincie plaats. Het streven is om
dit snel te doen. Op 16 februari is het volgende overleg, het streven is deze wisseling al
eerder plaats te laten vinden.

Werkafspraken

• Afgesproken wordt dat het bestuurlijk overleg plaatsvindt tussen nu en eind maart.

Waarschijnlijk en gedeputeerde Vanuit TenneT
komt of . neemt de lead.

• Het overleg met de natuurorganisaties is op 29 januari, de gemeentes zijn daar ook wij.
en zijn namens TenneT aanwezig.
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Rondvraag

• geeft aan dat het

• vraagt nu we in de fase van het Bro overleg zitten — of weidevogelcompensatie
en landschap nu de onderwerpen zijn. Op tafel komt nog even de electrificering. Vraag
is even wie nu aan zet is. geeft aan dat als nu al zeker is de electrificering aan de
orde komt, er een hogere mast gezet kan worden vanuit de projectkosten van de 380
kV. Later kan dat niet meer. De provincie zal hier een mail over sturen aan .

Samenvatting afspraken over te wisselen stukken en telefonisch contact
• De provincie geeft een nadere onderbouwing van het voorstel voor de weidevogelcom

pensatie op de onderwerpen beheerskosten NNN natuur, de inrichtingskosten NNN be
heer en eefgebieden en de post onvoorzien.

•

• TenneT geeft een nadere onderbouwing dat het hanteren van de 6/12 jaars beheers
term ijn ruim voldoende is in het kader van compensatie.

• De provincie levert de lijst met landschapsprojecten aan. TenneT / EZ toetsen deze lijst
op ruimtelijke samenhang met 380 kV verbindingen en geven een reactie.
checkt bij EZ of er ervaring is met het hanteren van een programma in het kader van
compensatie.

• en bellen om te kijken waar we staan na wisseling van de stukken.

We sluiten de vergadering af om 16.00 uur.
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Overleg Compensatie Weidevogels Provincie Groningen — EZ — Tennet
15 december 2015

Aanwezig waren: , , (provincie Groningen),
(EZ),

(TenneT).

Voorzitter:

Gespreksverslag

Voorstelrondje en doel overleg

We beginnen met een kort voorstelrondje en het bespreken van het doel van dit overleg: dit is
het verkennen van de wederzijdse standpunten. Besproken wordt dat aan het bestuurlijk over
leg namens de provincie zal deelnemen. Voor EZ is de afvaardiging nog niet
bepaald, heeft hierover donderdag een overleg.

Verslag vorige vergadering

• heeft nog twee opmerkingen gemaakt bij het verslag van de vorige vergadering,
deze zijn onder aan het verslag opgenomen.

• later op deze vergade
ring nog aan de orde.

• heeft de presentatie ten behoeve van het overleg van 14 oktober nog wat nader
aangescherpt voor wat betreft de cijfers. We lopen straks de aangepaste presentatie
na.

Stappenplan

• Er is al een aantal voorbeelden beschikbaar voor de uitwerking van compensatieopga
ven.

• De provincie betrekt ook de gemeentes middels overleg bij de uitwerking van de corn
pensatieopgave. merkt daarbij nog op dat bij het vorige overleg met de natuuror
ganisaties, ook de gemeentes aanwezig waren. voegt toe dat hij bij zijn rondje
langs de gemeenten gemerkt heeft dat de compensatieopgave speelt.

• Voor zover het gaat om het aanwijzen van de locaties waar de corn pensatieopgave ge
realiseerd zal worden, neemt de provincie de lead.

Aangepaste presentatie

• Uitgangspunt zijn de verstoringsafstanden voor de grutto, die voor de Kievit zijn kleiner
en vallen binnen de verstoringsafstanden voor de grutto.

• Er is onderscheid gemaakt in 3 typen gebieden: NNN natuur, NNN beheer en de pro
vinciale weidevogelgebieden (leefgebied).

• geeft aan dat de volgende aspecten van belang zijn

• Ten aanzien van de hersteltijd geeft aan dat het

• Ten aanzien van het grutto kerngebied ten noordwesten van Bedum (Winsummermee
den) geeft aan dat de nieuwe verbinding hier doorheen loopt. Het kan zijn dat de
grutto’s daar gewoon blijven zitten. Hij heeft echter als worst case aangenomen dat het
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deel van het kerngebied

)
•

.
. .

• vraagt of er een relatie is tussen de gruttodichtheid en de gebiedskenmerken.
geeft aan dat dat uiteraard het geval is, maar niet 1 op 1. Soms is de dichtheid hoog
waar je dat niet zou verwachten en vice versa.

• geeft aan dat de combinatie van beheer natuurreservaat met agrarisch beheer
vaak goede resultaten oplevert. vult aan dat er ook omgaat of de betreffende
agrariërs het beheer goed invullen. Voor het invullen van de compensatieopgave is het
daarom interessant om te kijken waar de grutto’s nu zitten en hoe het beheer daar is,
zodat bij de nieuw in te richten gebieden vergelijkbare maatregelen getroffen kunnen
worden.

• licht toe dat er op het stuk net voor Vierverlaten geen sprake is van versnippering
omdat de nieuwe verbinding daar tussen de twee oude komt te liggen.

•

• Het gaat vooral om het effect dat er gedurende 4-5 jaar bouwactiviteiten zijn.

geeft aan dat hier in de berekeningen rekening mee is gehouden (tijdelijke effecten),
• vraagt bij de berekening wat er nu bij elkaar opgeteld moet worden. geeft

aan dat het gaat om

• geeft aan dat
Hij geeft ook aan dat het aantal hectares op zich niet iets waar

over onderhandeld kan worden, dit omdat we steeds moeten uitgaan van wat er juri
disch en beleidsmatig onderbouwd kan worden. Je komt daarom ook al direct hoog uit.
Waar we wel naar kunnen kijken zijn

of hier de
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.
• geeft aan dat het uitgangspunt voor beheer

. In dit geval gaan we uit van 12 jaar, dit om de transitie van be
staande naar nieuwe beheersovereenkomsten vloeiend te laten verlopen.

• geeft aan dat hij onder de indruk is van het ecologisch materiaal dat er ligt. Wat
hem betreft is dit voldoende om er de komende maanden uit te komen.

• geeft ook aan dat de provincie

.
• Daarnaast geldt dat er goed en robuust ingericht moet worden. Vaak lukt het niet om

met een lineaaltje onderscheid tussen aankoop en beheer te maken.

.
• geeft aan dat je bij de

.
• geeft aan dat hij

• geeft aan dat

.
• geeft aan dat

• vult aan dat dit ook vanuit EZ het geval is.

• geeft aan

•

.
• maakt over
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.
• geeft aan dat hij begrijpt dat de praktijk

• merkt op dat we het wel bij

• vraagt wat vindt van de opmerking van

• Er wordt nog doorgepraat over de getallen. geeft daarbij nog aan dat er geen

We pauzeren even voor koffie.

geeft aan

.
•

.
• vraagt hoe concreet

.
• geeft nog aan dat een knelpunt vaak is het

• We bespreken hoe de
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Landschap
• geeft aan dat ook landschap een heel belangrijk thema is.

• geeft aan dat hij

.
• geeft aan dat de argument om wat voor landschap te doen,

• geeft aan dat er landschappelijk gezien geen sprake is van achteruitgang,

• geeft aan dat landschap een belangrijk thema is, daarom is er een Landschaps
plan opgesteld. Er zijn een aantal locaties door de provincie ingebracht en met de pro
vincie besproken en er is een proces afgesproken. Vraag is of daar nog wat

• geeft aan dat

.
• vraagt EZ of ze

.
• geeft aan dat er .
• geeft aan dat er in het voorstel .

.
•

.

Planning bestuurlijk overleg en overige overleggen
• heeft donderdag intern overleg over de afvaardiging, daarna kan de datum be

paald worden. Het overleg moet begin februari plaatsvinden. De stukken die voorbereid
moeten worden, zijn:

o Agenda

o Notitie Weidevogels

o Notitie Landschap

• 19 januari hebben wij ons volgende overleg van 13.30 tot 15.30.

o

o

o

o
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De stukken moeten uiterlijk 11januari aan gemaild zijn, zodat de stukken tijdig voor
19 januari verspreid kunnen worden.

• Het overleg met de terreinbeherende organisatie wordt na 19 januari, en voor het be
stuurlijk overleg ingepland door de provincie. Initiatief daarvoor ligt bij de provincie, Op
verzoek zijn EZ, TenneT en/of daarbij.

Rondvraag

• signaleert dat er een goede onderbouwing ligt voor de besproken compensatieop
gave, dit is positief.

•

.

•

•

.
• constateert dat het overleg over de weidevogels nu echt de goede kant op gaat.
• vraagt of .

• vraagt welke stukken verspreid kunnen worden naar de terreinbeherende organi
saties?

We sluiten de vergadering af om 12.15
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pro ncie
groningen

Nadere onderbouwing weidevogel- en
Iandschapcompensatie 380 kV Vierverlaten-Eemshaven

Datum: 02-02-20 16
Auteurs: , , ,
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0. nIeiding

Tijdens het overleg van 19 januari is tussen vertegenwoordigers van het Ministerie van EZ, Tennet en
de Provincie Groningen afgesproken dat de provincie Groningen een onderbouwing geeft voor:

Bijlage n:

1 Referentie compensatiegebieden in Nederland
II Lijst van mogelijke landschappelijke projecten langs de 380 kV hoogspanningskabel in Groningen

Hieronder zijn de zaken toegelicht:

1. Inrichtingskosten.

E.B. Oosterveld, B. Henstra, F. Hoekema, L. Davids, H. Oud 2015 Pilot Naar een vitaal
weidevogellandschap Idzegea 2013-2015. Resultaten en ervaringen.

E.B. Oosterveld, L.W. Bruinzeel, E. Wymenga. 2014 Ecologie van weidevogels: Kennisbundeling voor
bescherming en beheer.

E.B. Oosterveld, M. Kuiper, M. Sikkema & J. van der Kamp 2014. Effecten van tijdelijke
slootpeilverhoging op weidevogels.

Rapporten van de Oosterveld zijn te vinden op:
http://www.altwym.nl/nI.php/docs/aw-rapporten/

Voorstel:

.
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2. Duur van de compeiisatie

,

.
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3. Onderbouwing post

a. Overige kosten

In onze notitie van 13januari wordt bij de “overige kosten” het volgende opgemerkt (pag 2):
Overig kosten

Voor bestemmingsplanaanpassingen dient echter gelezen te worden: ontgrondingsvergunning.
De bestemmingsplanaanpassingen vallen onder )

b.

+

BTW
BTW

Totaal: ca

4. Weidevogelcompensatie bij de Haak om Leeuwarden

.

5. Mogelijke landschapsprojecten als onderdeel van de landschappelijke ‘+‘

De Provincie Groningen is van mening dat
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Bijlage 1 Referenties Compensatiegebieden

Referenties 1
Inrichtingsplan Nijemirdum jan. 2009 11.8 ha.

Geschiktheid! randvoorwaarden:
Open, weinig opslag en houtopstand (verstoringszone 250 m), lagere delen voor foerageren, hogere en afgelegen gebieden
met bloem/kruidenrijk grasland (veel insecten) zijn goed voor nesten en puilen. Beweiden en ruige mest bevorderen ook
insectenleven.
Basische omstandigheden van belang voor bodemleven (warmen) die voedsel zijn voor Grutto’s.
Gewenste voorjaarsgrondwaterstand -20 tot -40 onder mv. Bodem niet te nat en te dicht.
Daarnaast kan jacht tegen predatie en beheer van ruigtes nodig zijn.
Maatregelen: aanleg van enkele plas-dras locaties beschermd tegen droogvallen
(vb. SOx 30 m), flauwe oevers langs sloten, natuurvriendelijke oevers
met 4 m. brede onbemeste kuikenstroken,
opzetten van peilen in sloten (waterpompen op zonnecollectoren).
Tegen pitrus wordt gras-klavermengsel ingezaaid.
Toegang reguleren, honden weren.

Kosten inrichting:

Kosten beheer:

Kosten inrichting en .)

Referenties II:
Natuurcompensatie Teylingen ZH., aug. 2010 (Arcadis), 17.6 ha.

Gekozen voor aankoop, inrichting en beheer van gronden:
- bestemming mogelijk als weidevogelgebied, geeft planologische duidelijkheid, duurzaamheid,
- eigendom geeft garantie voor permanent en duurzaamheid,
- beheer en beheerder zijn duidelijk te regelen en waarborgen.

Inrichting:
Nieuw weidevogelgebied inrichten aangrenzend aan groter weidevogelgebied van minimaal 130 ha. (Goed
weidevogelgebied mcl. buffer> 130-160 ha)

Beheerafspraken voor minimaal 10 jaar (termijn voor beheer van natuurcompensatie in Z.Holland) daarna beheer opnemen
in reguliere beheerpakketten.

Kosten:
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Referentie III:
Compensatieplan Alphen ad Rijn, Jan. 2014 ( Arcadis) 0.38 ha.

Verwerven, inrichten en beheren nieuwe wedevogelnatuur.
Aansluiten bij bestaand weidevogelgebied.

Kosten:

Referentie IV:
Quickscan Boskoop, sept. 2013 (Royal Haskoning DHV)
Compensatie EHS. Natte graslanden met moeras/ plas-d ras oevers.

Kosten schatting:

Compensatie weidevogelgebied op agrarische gronden:
- beheervergoeding x

Referentie V:
Gemeente Kampen, juli’11 (SAB adviesgroep)

Uitgangspunten:
- compensatie dicht bij ingreep,
- bundel compensatie,
- duurzaam compenseren,
- kwaliteit in gebied gelijk of beter,
- creatieve oplossingen meenemen,
- compenseren voordat ingreep plaatsvindt,
- monitoren,
— financiële compensatie is sluitstuk.

Beheer: waterpeil, bemesting, maaibeheer, beweiding:
Waterpeil 0-20 cm boven mv in vroege voorjaar, tussen 20-40cm beneden mv in april en 25-45 cm beneden mv in juni.
Bemesting tegen verzuring en voor bodemleven bij voorkeur met droge stalmest.
Maaibeheer is cruciaal, gebieds/locatie gericht, in mozaïek, tijdens seizoen bij te stellen. (maatwerk en variatie in tijd en
ruimte).
Extensieve beweiding kan aansluiten bij weidevogelbeheer.
Uitgangspunt is 1 gruttobroedpaar per 2 ha.

Kosten:

Referentie VI:
Plas-Dras ljsseldelta, feb. 2012 (Programmabureau)

7



Inrichten Plas-Dras voor weidevogels vlgs. SNL. Minimaal opp. 1.0 ha, 6 jr plas-dras beheer, 60% onder water S tot 20 cm
boven mv. inundatie 15feb—15 april/15 aug.

Kosten:

- inrichten Plas-Dras tot ca
- beheervergoeding

Referentie VII:
Normkosten inrichting Nieuwe Natuur met Standaard Systematiek Kostenramingen, 2009, DLG.

Normkosten worden door LNV en IPO gebruik voor afspraken prestaties en financiering operationele doelen in het ILG.
Uitgangspunt dienen normkosten inrichting per beheertype per regio te zijn.

Inrichtingspakket EHS 2009
(

Vochtig Weidevogelgraslanden (13.01) regio Noord: inrichtingskosten

Referentie VIII:

,

Referentie IX

8



Bijlage II tjjst van mogelijke landschappelijke projecten langs de 380 kV hoogspanningskabel in
Groningen

Met vriendelijke groet,

Programmacoördinator Landschap

Provincie Groningen
Afdeling Landelijk Gebied & Water
St. iansstraat 4
Postbus 610
9700AP Groningen

9
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Totale ervenproject (71 erven, waarvan ongeveer 40 kunnen deelnemen)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. ,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

23.

24.

25.

subtotaal

algemene projectcoordinatie

totaal

totaal toelichting op dekking

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
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TenneT NOTITIE
Taking power further

AAN Provincie Groningen DATUM 2 februari 2016
REFERENTIE

VAN

ONDERWERP Reactie voorstel provincie compensatie

Dag ,

Op 2 februari heb je ons nadere onderbouwing weidevogel- en landschapscompensatie 380 kV Vierverlaten

Eemshaven gemaild. We kunnen ons in veel van jullie punten vinden en kunnen daar ook in meegaan. In

deze notitie reageren we op de onderdelen en daarnaast doen we een voorstel voor de kosten. Zoals

gezegd, voor ons is van groot belang dat alle kosten goed gemotiveerd kunnen worden bij de ACM. En de

basis daarvoor ligt in de spelregels EHS1.

1. Inrichtingskosten NNN beheer

Het is niet gebruikelijk dat

2. Duur van de compensatie

Wij zijn het er mee eens dat

Echter, als er sprake is van

1
https ://www.riiksoverheid . nI/docu menten/rapporten/2007/08/20/spelreqels-ehs
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Tefl fl(1f TenneT
DATUM 2februari 2016

Taking power further PAGINA 2van4

NNN Natuur

De beheerstermijn voor NNN natuur is

.

NNN beheer en leefgebied

Samenvattend: .

Tijdelijke effecten

De Nota Spelregels EHS



_I_e fl fl TenneT TSO BV.
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3. Post
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Post Reactie Voorstel



DATUM 2 februari 20161efl fler Ten neT

Taking power further PAGINA 4 van 4

.

totaal

In bijgevoegd excelbestand is een berekening uitgevoerd. Wij komen uit op



Van:
Verzonden: woensdag 16 maart 2016 9:29
Aan: @provinciegroningen.nl);

@tennet.eu);
@bro.nl

Onderwerp: Voorstel agenda voor 22 maart met bijlagen
Bijlagen: Voorstel Agenda overleg weidevogels 22 maart 2016.docx; bijlage 1 concept verslag

overleg weidevogels 16 februari 2016.docx; bijlage 2a Kopie van besproken
berekening compensatie provincie.xlsx; bijlage 2b aanvullende onderbouwing
provincie.docx; bijlage 2c berekening voorstel tennet februari 2016.pdf.pdf

Beste mensen,
Bij deze het voorstel voor de agenda voor ons overleg op 22 maart van 14.00-16.00 uur in het provinciehuis van
Groningen.

zal nog een opzet rondmailen voor het compensatieplan.
Groeten en tot volgende week!

06
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Voorstel Agenda overleg weidevogels 22 maart

Aanwezig: , , (provincie Groningen),
(ministerie EZ), , ,

(TenneT)

Datum en plaats: Dinsdag 22 maart 14.00 uur in Provinciehuis Groningen

Agenda

1. Opening

2. Verslag vorige vergadering (bijlage 1)

3. Stand van zaken kostenvergoeding maatregelen weidevogels: waar is overeenstem
ming, waar is nog verschil van inzicht?
- Kostenopstelling en aanvullende onderbouwing provincie (bijlage 2a en b)
- Kostenopstelling TenneT van overleg 16 februari (bijlage 2c)

4. Stand van zaken overige aspecten weidevogels
- Overeenkomst Ten neT — Provincie
- Reactie Provincie
- Het compensatieplan

5. Stand van zaken landschap
- Terugkoppeling overleg landschapsarchitecten 15 maart
- Het landschapsplan: welke projecten worden toegevoegd?

6. Werkafspraken
- Voorbereiding bestuurlijk overleg 1 april (afstemmen agenda)

7. Rondvraag

8. Afsluiting

1
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Overleg Compensatie Weidevogels Provincie Groningen — EZ — TenneT
16 februari - CONCEPT

Aanwezig waren: , , , (provincie Groningen),
, (EZ), , ,

(TenneT).

Voorzitter:

Gespreksverslag

Verslag vorige vergadering
• geeft aan dat 1 opmerking van hem niet goed verwerkt is,

Concept passage voor het Inpassingsplan
• vindt de
• Compensatieopgave nog te . .
• Daarnaast graag in de tekst verwerken dat indien mogelijk bouwwegen niet dwars door

.
• Tot slot graag .
• We bespreken wat er opgenomen moet worden in het compensatieplan. geeft aan

dat dat

.
• vraagt hoe de opmerking van de provincie in de vooroverlegreactie,

.

Onderbouwing provincie kosten compensatie en de reactie van TenneT daarop.
• spreekt zijn dank uit voor de reactie van TenneT op de van de pro

vincie, we komen dichter bij elkaar. Hij wijst erop dat er op het moment veel gebeurt in
de omgeving, er worden vragen gesteld aan de provincie en aan de gedeputeerde. Er
zijn drie belangen: ten eerste moeten we het goed doen voor de weidevogels, ten
tweede is gebleken dat ook vanuit de omgeving veel belang gehecht wordt aan land
schap en ten derde is

1
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• geeft aan dat knelpunt zit op

• De provincie kan nog

• denkt

• Hij vraagt ook waar de zorg zit voor wat betreft de

.
• geeft aan dat je gewoon moet rekenen:

• geeft aan dat de

.
• geeft aan dat de voorbeeldprojecten zijn aangereikt door

.
• vraagt of

• zegt dat in Utrecht is afgesproken dat aangesloten zal worden bij provinciaal be
leid.

2



praktische zaken bij stoppen en starten op een nieuwe locatie. zegt dat er voor de
boer niets verandert, de contracten van 6 jaar kunnen gewoon uitgediend worden.

• vraagt wat het risico is bij

• vraagt nog even aandacht voor het
goed

.
• vraagt hoe het zit met de

• geeft aan dat dit klopt, maar volgens de theorie

• wijst er ook op dat je de compensatie niet per se hoeft in de zetten op de gronden
die vrijkomen met het verwijderen van de bestaande verbinding.

• vraagt wat nog zoekt. geeft aan dat het gaat om

• geeft aan dat hij

• heeft er

• geeft aan dat

.
• geeft aan dat er een

provincie

de provincie

.
• geeft aan dat er eerst duidelijkheid moet zijn over

• zegt dat het grootste probleem

3



• maakt bijgesteld kostenoverzicht

• Conclusie is dat verschillen tussen provincie en TenneT niet groot meer zijn. Intentie is
om op het bestuurlijk overleg dat op 1 april is gepland tot overeenstemming te komen.

Landschap
• geeft dat dat,

.
• geeft aan dat ook TenneT merkt dat er veel aandacht voor landschap is, met na

me door de verkabelingsdiscussie.

. De impact is het grootst daar waar
de verbinding komt, het landschapsplan is een goed kader voor de compensatie daar
van.

• geeft aan dat dit ook niet verwacht moet worden vanuit EZ.
• vraagt of

• en geven aan dat het kader voor landschap anders is,

• zal een afspraak maken met provinciale landschapsarchitecten

• begrijpt het
.

• geeft aan dat een

• en geven aan

4



• vindt dit

.

Overeenkomst
• vindt

• doet een voorzet richting

Statencommissie
•

Bestuurlijk overleg
• De onderwerpen zullen zijn: de kruising, weidevogels, afhankelijk van discussie over

het bedrag en landschap. neemt het initiatief voor het tot stand brengen van de
agenda.

• We sluiten de vergadering af om 16.30 uur.

5



Van:
Verzonden:
Aan:

CC:

Onderwerp:

provinciegroningen.nl>
vrijdag 8 mei 2015 16:29

@deitares.nl) @deltares.nl)
@soppegw.ni; @jolicoeur.nl);

@wur.nl); @tauw.nl; ‘
(voorlopige) ranking zoekgebieden weidevogelcompensatie / 8/5

Hallo , , e.a.

Hierbij een eerder gemaakte tabel met zoekgebieden voor weidevogelcompensatie 380 kV.
Hierbij het voorbehoud dat hier de voortschrijdende inzichten sinds 2014 nog wel naast
gelegd moeten worden.

Ranking mogelijke compensatiegebieden Tennet 380 kV
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Vriendelijke groet,

Provincie Groningen
Afdeling Landelijk Gebied en Water
Sint Jansstraat 4
Postbus 610
9700AP GRONINGEN
+31(0)
E (provincieqroninqen.nl

In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
http://www.Drovincieproningen.nh/Ioketlonze-dienstverlening/kwaliteitshandvestl
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Van: @gmail.com>
Verzonden: donderdag 3 april 2014 14:23
Aan: @minelez.nl;
Onderwerp: 20140403 Provincie Groningen: bespreking compensatie verplichting

Ha die

vanochtend heb ik met op het provinciehuis in Groningen een gesprek gevoerd over de
compensatie verplichting.

bijgevoegd mijn aantekeningen.

samenvatting:
Tauw maakt een voorstel, de provincie kan daarop reageren.
vervolgens hebben we half mei een gezamenlijke bijeenkomst.

Groet,

20140403 Provincie Groningen: bespreking compensatie verplichting
Provincie
TenneT:
Ministerie van Economische Zaken:

Afspraken
- werkt de verschillende varianten uit voor compensatie.
- Tijdens het overleg met gebeld: binnen twee weken notitie, deadline 18 april 2014.
- op basisvan de notitie zal vervolgens een presentatie verzorgen.
- provincie wordt eerst in de gelegenheid gesteld om te reageren.
- er zal scherp inzichtelijk worden gemaakt waar eventuele verschillen van inzicht zitten
- half mei presentatie door plannen.

- intake gesprek met DLG over compensatie opdracht in de wachtstand.
- .

hoofdpunten overleg:

-
praat bij over de stand van zaken NW 380 kV, de nieuwe projectscoop.

- het voornemen is om eind 2014 begin 2015 het Inpassingspan voor deelgebied 1 gereed te hebben.
- natuur en landschapsplan maakt onderdeel uit van het Inpassingsplan.

- de ontwikkelingen leiden er toe dat er anders wordt gekeken naar de tracering, er is nu een combinatie met de 110 kV mogelijk.

- blikt terug op het proces: de provincie Groningen stond wat haar betreft .
- het was brengen inhalen (te weinig verbindend), wil .

- geeft aan wat de uitgangspunten van TenneT zijn.
- ten aanzien van verstoringsafstanden en weidevogelgebieden zijn en nog geen gedeelde beelden.
- het zal nu vooral zaak zijn om de gedeelde uitgangspunten helder te krijgen.

- geeft aan dat TenneT Tauw opdracht heeft gegeven om de verschillende varianten helder in beeld te krijgen.
- kern: om welk g.ebied gaat het en welke afstanden betreft het.

- stelt voor om

- geeft aan dat hij .

- vraagt aandacht voor het proces.
- is terughoudend voor zover het betreft de samenwerking van DLG, de procesrol van DLG kan waardevol zijn.

- geeft aan dat Tauw wat hem betreft een berekening maakt zodat kan worden bezien wat er tussen zit.
- afspraak: Tauw brengt nu eerst het één en ander in beeld voor drie scenario’s.

1
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- de verschillende situaties zullen verkend moeten worden en we moeten kijken hoe hard de onderbouwing is, dat moet je zo
helder en zo scherp mogelijk krijgen.

- besproken om later pas .
- geeft aan dat het voor haar voor wat de inzet

- vraagt of een presentatie kan voorbereiden over de uiteenlopende standpunten.
- geeft aan dat op dit moment bezig is om de drie verschillende methoden uit te werken.
- Wellicht dat de provincie zelf .

Evernote heips you remember everything and get organized effortlessly. Download Evernote.
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Van: @provinciegroningen.nl>
Verzonden: vrijdag 7 november 2014 12:53
Aan:

Onderwerp: bepaling uitgangspunten compensatie bepaling 380 kV (opdr. Deltares)/ 7/11

Hallo ,

In gesprek 10/10 hebben we met aan orde gehad dat het wenselijk zou zijn dat uitkomst van vervolg
advies door

.

.

We vernemen graag,

Vriendelijke groet,

Provincie Groningen
Afdeling Landelijk Gebied en Water
Sint Jansstraat 4
Postbus 610
9700 AP GRONINGEN
+31 (0)
* @provinciegroningen.nl

Oorspronkelijk bericht
Van: @minez.nl]
Verzonden: dinsdag 7 oktober 2014 2:39
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: Agenda overleg 10 oktober en rapportage

Beste ,

dank voor de rapportage.

zoals besproken zullen wij - het ministerie van Economische Zaken -

.

.

1
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Ik zal er vrijdag niet bij zijn, ik hou jullie op de hoogte van het vervolg.

Groet,

Verstuurd vanaf mijn iPad

> Op 7 okt. 2014 om 13:23 heeft @provinciegroningen.nl> het volgende
geschreven:
>

> Hallo en
>

> Aanstaande vrijdag hervatten we het overleg over de schade en compensatiebepaling Noord West 380 kV.
>

> Hierbij een concept agenda met de belangrijkste onderwerpen:
>

>

> Opening, kennismaking
> Vaststellen agenda
> Terugblik en huidige stand van zaken; herstart Bereiken
> overeenstemming uitgangspunten zoals verwoord in de concept bestuurlijke brief namelijk:
> 1.

.
> 2.

>

>

>

>

> Tot vrijdag!
>

> Met vriendelijke groet,
>

>

> Beleidsmedewerker Team Windenergie
> Afdeling Ruimte en Samenleving 1 Provincie Groningen
> 050 - <tel:050% > 1
> @provinciegroningen.nl<mailto @provincie
> groningen.nl> Sint Jansstraat 4 1 Postbus 610 1 9700AP 1 Groningen
> Aanwezig maandag t/m donderdag<x-apple-data-detectors://2>
>

>

>

>

_____________________________________________

>

> In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
> http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteits
> handvest/
> <2267 AW-notitie Verstoring NW38OKv Groningen.pdf>
>

> <Conceptbrief aan Rijk over Natuur en Landschapscompensatie NW 380kV
> 2013 10 17.pdf>
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intencied for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.

Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van Economische Zaken?

Houd er dan rekening mee dat u een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of rijkspas) dient te
tonen. Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.
Leg itimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
http ://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/
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Van:
Verzonden: vrijdag 20 september 2013 13:43
Aan:
Onderwerp: FW: Overleg schadebepaling en compensatie NW 380 kV 23 sept. / Prov. Gr. 18/9

Urgentie: Hoog

,

Je zei me vanmorgen in de trein dat (Groningen) vanmorgen een mail gestuurd zou
hebben. Ik heb niets ontvangen.

Ter recapitulatie mijn laatste bericht aan haar en .

Groet,

.

Van:
Verzonden: woensdag 18 september 2013 15:55
Aan: ‘
Onderwerp: RE: Overleg schadebepaling en compensatie NW 380 kV 23 sept. / Prov. Gr. 18/9
Urgentie: Hoog

Beste en ,

Dank voor jullie berichten waar ik ook net met kort telefonisch over gesproken heb. Ik heb ookvanmorgen met
TenneT vooroverleg gehad.

.

In ultrakorte vorm de reactie op jullie punten:

1. EZ en TenneT gaan uit van provinciale verordening.

.

2. Provincie Groningen gaat uit

3. Versnippering zit voor zover ik kan nagaan de notitie over compensatie verwerkt.

1
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4. Hierover is geen meningsverschil. We checken nog of we dit uitgangspunt in de notitie compensatie correct
toegepast hebben.

5.

6.

We zullen zoals gezegd trachten om binnen twee weken met een nader en definitief voorstel te komen om tot een
oplossing van de openstaande punten te komen. Hebben jullie in de tussentijd vragen of opmerkingen dan kunnen
jullie me vanzelfsprekend altijd mailen of opbellen.

Met vriendelij keg roet,

tel.: 070- .

Van: @provinciegroningen.nI]
Verzonden: woensdag 18 september 2013 11:43
CC:
Onderwerp: FW: Overleg schadebepaling en compensatie NW 380 kV 23 sept. / Prov. Gr. 18/9

Van:
Verzonden: woensdag 18 september 2013 11:24
Aan: ’
CC: @tennet.eu);
Onderwerp: RE: Overleg schadebepaling en compensatie NW 380 kV 23 sept. / Prov. Gr. 18/9

Beste , e.a.

Wij geven aan wat volgens ons op de agenda moet komen. Als de punten die wij
naar voren brengen voor TenneT onbespreekbaar zijn dan hebben we inderdaad een
probleem. Als dat het geval is hoor ik het graag van je.

Mvg,

Van:
Verzonden: woensdag 18 september 2013 11:16
Aan:
CC: @tennet.eu);
Onderwerp: RE: Overleg schadebepaling en compensatie NW 380 kV 23 sept. / Prov. Gr. 18/9
Urgentie: Hoog

Hallo ,

Wij zeggen het gesprek niet af.
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Wij geven aan dat de antwoorden op eerder en ook voor en tijdens overleg 13/6 gestelde vragen en
overeenstemming over de uitgangspunten (ook bestuurlijk)
van belang zijn om tot feitelijke bepaling van schade en compensatie te komen.
Dat zou dus aan de orde moeten komen om 23 sept.

Vernemen graag of 23 sept. doorgaat,

Provincie Groningen
Afdeling Landelijk Gebied en Water
Sintiansstraat4
Postbus 610
9700AP GRONINGEN

+31(0)

.provinciegroningen. ni

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!

Van: ©tennet.eu]
Verzonden: woensdag 18 september 2013 9:27
Aan:
Onderwerp: RE: Overleg schadebepaling en compensatie NW 380 kV 23 sept. / Prov. Gr. 18/9

Dag ,

Jammer dat jullie het overleg afzeggen.

.

Met vriendelijk groet,
TenneT T.S.O. BV

Projectmanager Noord-West 380 kV

Vestiging Lelystad•
Zilverparkkade 19
8232 WJ Lelystad

Mob,nr: +31 6
E-mail: (tennet.orq

www.noord-west380kV. nI
www.tennet.org
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Van: [mailto @provinciegroninaen.nh
Verzonden: woensdag 18 september 2013 8:43
Aan:
CC:

Onderwerp: Overleg schadebepaling en compensatie NW 380 kV 23 sept. / Prov. Gr. 18/9
Urgentie: Hoog

Hallo en verdere gesprekspartners,

Voor de bespreking van as. Maandag 23 sept.

Voordat concrete schadebepaling en een aanpak om compensatie te bepalen nadere invulling kunnen
krijgen,
willen wij eerst antwoord op de wezenlijke uitgangspunten die we al sinds voorjaar bij jullie hebben
aangegeven.
Pas als we daar (ook bestuurlijk) overeenstemming over hebben kunnen we meer de diepte ingaan.
Het is dus te vroeg voor een bespreking van de notitie ‘compensatieopgave....’

Zoals hierboven genoemd willen wij eerst graag antwoord op de punten:
1. Weidevogel(kern)gebied buiten

2. Uitgaan van verstorings afstand .)
3. Versnippering .
4. De te compenseren schade dient .

.
5. Het gaat bij compensatie over;

.

6. Hoe omgaan met schade aan het Landschap (mn. openheid) en compensatie mogelijkheden. Dit is
een Wezenlijk punt voor Provincie.

Ons voorstel is om komend overleg per punt vast te stellen of we het hier over eens zijn.

NB. Wij zijn als afdeling 2 dagen afwezig.

Met vriendelijke groet,

Provincie Groningen
Afdeling Landelijk Gebied en Water
Sint Jansstraat 4
Postbus 610
9700AP GRONINGEN

+31 (0)
E (drovinciegroninqen.nl

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!
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In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
htt://www.provinciegroningen.nIIIoketJonze-dienstverIeninIkwaIiteitshandvestJ

All information contained in this message is confidential and privileged to us
and may not be distributed or copied to any person other than the addressee
without our prior written consent.
1f you receive this information unintentionally, please inform us immediately.
Although every effort has been made to ensure that all information displayed
in this email is accurate and complete, we cannot accept any liability whatsoever
for any errors, inaccuracies or omissions or for any loss resulting directly
or indirectly from the recipient’s reliance on this information.

*****************************k******************************************************

In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
http:/iwwwprovinciegroningen.nI/Ioketlonze-dienstverlening/kwaliteitshandvesl’
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Van: @provinciegroningen.n>
Verzonden: dinsdag 6 mei 2014 12:44
Aan:
CC: @tauw.nl);

Onderwerp: RE: compensatieopgave provincie Groningen

Beste ,

Inmiddels hebben we jullie notitie voor een eerste check bij de Natuur- en
Landschapsorganisaties neergelegd. Er lijken voldoende aanknopingspunten in te zitten
om de omvang van compensatie vast te kunnen stellen. Wij zien dan ook voldoende basis
om hierover met jullie in gesprek te gaan om zaken concreet te maken.

vragen
aan . Na deze check willen we graag met jullie om tafel. Voorstel
is daarom om over ca. zes weken (laatste twee weken juni) een overleg te plannen.

C
Willen jullie dat organiseren?

Een discussiepunt wat steeds terugkeert is de
.

In de notitie wordt ook al een voorschot genomen op de wijze waarop compensatie zou
kunnen plaats vinden. Die discussie willen we nog even parkeren. Wel is het goed
daarbij op te merken dat

.

Inhoudelijk maar niet onbelangrijk nu al aan te geven:

.

Tot slot wordt er door verschillende partijen gewag gemaakt van de landschapsschade
door de nieuwe verbinding.

.

Mocht je naar aanleiding hiervan nog vragen hebben hoor ik dat graag.

Mvg,

1
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Van: {mailto k@tennet.eu]
Verzonden: maandag 28 april 2014 9:47
Aan:
CC: @tauw.nl); .
Onderwerp: RE: compensatieopgave provincie Groningen! 25/4

Dag ,

De kaart wordt gemaakt. Het lijkt me verstandig een overleg in te plannen in de setting zoals we die begin april
hadden. Zal daarvoor actie ondernemen?

Groet,

Van: [mailto @provinciegroningen. nIj
Verzonden: vrijdag 25 april 2014 15:05
Aan:
CC: @tauw.nl);
Onderwerp: RE: compensatieopgave provincie Groningen! 25/4

Hallo e.a,

Bijgaande informatie! notitie is voor reactie doorgezet naar de N&L partners, wegens mei vakantie verwacht ik pas
tegen half mei alle reacties binnen te hebben en
ook te kunnen overwegen of we aanvullend advies willen hebben. Ik houd jullie op hoogte van voortgang.

1. Nog wel een verzoek:
Wat ik mis bij de notitie is

2. Daarnaast is het jammer dat er in tabellen al

Vriendelijke groet,

Provincie Groningen
Afdeling Landelijk Gebied en Water
Sint Jansstraat 4
Postbus 610
9700AP GRONINGEN
+31 (0)

cflrovincieqroninqen.nI
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Denk aan het mdieu voordat u dit bericht print!

Van: [mailto: k©tennet.euj
Verzonden: vrijdag 18 april 2014 10:47
Aan:
CC: pitauw.nI);
Onderwerp: compensatieopgave provincie Groningen

Allen,

Zoals besproken hierbij de door opgestelde notitie over de compensatieopgave in de provincie
Groningen. Ik hoop dat het ons de verheldering biedt om tot een voor ieder acceptabele oplossing te komen. In de
notitie is “voorgesorteerd” op het verdwijnen van de 110kV verbinding vanaf station Vierverlaten tot aan de Brillerij
(combineren met de nieuwe 380kv). Hierdoor verdwijnen er in dit deel twee verbindingen en komt er één voor terug.
Voorwaarde voor deze oplossing is dat eea in het Inpassingsplan wordt opgenomen.

/

Mooie paasdagen,

Ing.

Projectmanager Noord - West 380 kV

TenneT TSO B.V.

Zilverparkkade 19

M÷31 (0)6 Lelystad

E k(tennet.eü Postbus 718

www.tennet.eu 6800 AS Arnhem

Denk aan het milieu: print dit bericht alleen als het noodzakelijk is.

renne

All information contained in this message is confidential and privileged to us
and may not be distributed or copied to any person other than the addressee
without our prior written consent.
1f you receive this information unintentionally, please inform us iminediately.
Although every effort has been made to ensure that all information displayed
in this email is accurate and complete, we cannot accept any liability whatsoever
for any errors, inaccuracies or omissions or for any loss resulting directly
or indirectly from the recipient’s reliance on this information.

******+*
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In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
httI/ereM. provincietroningen nh/Ioketfonze-dienstverlening/kwaliteitshandvestl
***************** ***************************************************************

All information contained in this message is confidential and privileged to us
and may not be distributed or copied to any person other than the addressee
without our prior written consent.
1f you receive this information unintentionally, please inform us immediately.
Although every effort has been made to ensure that all information displayed
in this email is accurate and complete, we cannot accept any liability whatsoever
for any errors, inaccuracies or omissions or for any loss resulting directly
or indirectly from the recipient’s reliance on this information.

************************************************************************************

In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
http://wwwprovinciegroningen nlilokeuonze-dienstverlening’kwaliteitshandvesti
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Van: @tauw.com>
Verzonden: maandag 12 oktober 2015 10:20
Aan:
CC: @tennet.eu); @tennet.eu
Onderwerp: Tbv workshop Compensatie weidevogels
Bijlagen: doorsnijding_gruttokerngebied.png; doorsnijding_NNN.png

Urgentie: Hoog

Dag

Hieronder vind je de uitwerking van de compensatleopgave en bijgaand twee plaatjes ter toelichting. Wat ons betreft
( en mij) kun je dit toesturen naar de deelnemers van de workshop a.s. woensdag. Ik zal nog een
presentatie voorbereiden waarin ik e.e.a. stap voor stap toelicht.

In het plaatje doorsnijding_NNN is de bestaande verstoring (van 110 en 220) groen gearceerd en de nieuwe
verstorin (380) paars gearceerd. Het gebied waar verstoring blijft is dubbel gearceerd. De onderliggende

kleuren betekenen:
- Donkergroen = NNN bestaande natuur
- Lichtgroen = NNN nieuwe natuur
- Rose = NNN beheersgebied met wijzigingsbevoegdheid
- Grijs = Leefgebied weidevogels buiten NNN

In het plaatje doorsnijding gruttokemgebied dezelfde kleuren voor de verstoring. De onderliggende kleuren
van licht naar donkerrood geven de dichthid aan grutto’s weer. Het gruttokemgebied is geel orngrensd. Ik
heb hierbij niet de gegevens van Alterra gebruikt, maar ‘mijn’ eerdere kaart omdat die mede in overleg met
provincie Groningen tot stand is gekomen. De nieuwe vrbinding snijdt een deel van het gruttokerngebied
af (versnippering).

In onderstaande tabel zijn de rekengegevens samengevat.

Er zijn qua verstoring eigenlijk vier situaties:
1. Gebied is niet verstoord door de aanwezigheid van hoogspanningsverbindingen

Q 2. Gebied is nu wel verstoord door aanwezigheid 110 of 220 kV-verbindingen, maar straks niet meer
3. Gebied blijft verstoord, nu door de 110 of 220 kV-verbinding en straks door de 380 kV
4. Gebied is nu niet verstoord, maar straks wel door de nieuwe 380 kV.

Bij 1 en 3 verandert er eigenlijk niets.
Situatie 2 komt in principe beschikbaar voor saldering.
Situatie 4 is de nieuwe, bruto verstoring.

In de kolom saldering is de permanente netto toename (situatie 4 minus situatie 2) weergegeven en in kolom
toeslag 33% de toeslag conform Nota Spelregels EHS.

De tijdelijke effecten worden verrekend naar permanente maatregelen door net als bij de aanpak in Zuid
West uit te gaan van een beheerplanperiode van 30 jaar en (in ons geval) een verstoringsduur van 2 jaar.
Met andere woorden: De oppervlakte waarop tijdelijke effecten optreden wordt gedeeld door de factor 15
(=30/2) om tot een oppervlakte met permanente maatregelen te komen.
De tijdelijke verstoring wordt berekend door situatie 4 te venninderen met de saldering (anders wordt de
gesaldeerde oppervlakte dubbel geteld). Hierdoor komt de oppervlakte tijdelijke verstoring overeen met
situatie 2 (al betreft het andere gebieden; volgende week zal ik dat met plaatjes verduidelijken). Ook voor de
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tijdelijke verstoring geldt een toeslag van 33 %. Hierbij wordt de situatie in Leefgebied weidevogels buiten
EHS gelijk beoordeeld aan die binnen de EHS.

E.e.a. betekent het volgende aan compensatieopgaven:

Voor NNN natuurgebied neemt de permanente netto verstoring (na saldering) toe met 4 ha. Na de 33 %
toeslag komt dat uit op een compensatiebehoefte van 5 ha. Compensatie moet worden geboden in de vorm
van (vervangend) natuurgebied.

Voor NNN beheersgebied is de situatie wat ingewikkelder. Dit gebied komt deels overeen met het
gruttokerngebied. De directe netto verstoring neemt (na saldering) toe met 5 ha (NNN W en NNN Fr
sarnengenornen). Na 33 % toeslag komt dat uit op een compensatiebehoefte van 6 ha. Daarnaast gaat
gruttokerngebied verloren doordat een kleiner deel door de nieuwe verbinding geïsoleerd raakt van de rest.
Dit indirecte effect bedraagt na saldering 45 ha, en met de 33 % toeslag 66 ha. Compensatie moet worden
geboden in de vorm van (vervangend) budget voor beheersovereenkomsten, bij voorkeur zodanig dat dit ten
goede komt aan versterking van het gruttokerngebied.

.

Voor leefgebied weidevogels verschillen de effecten. Op de ene plek (in het oosten) neemt de verstoring
1netto toe, op andere plekken neemt de verstoring netto af Tijdelijk (tijdens aanleg) neemt de verstoring toe

met in totaal 159 ha, maar na de sloop is de verstoring netto afgenomen met 34 ha. Compensatie voor
permanent verlies is daarom niet nodig.

De tijdelijke verstoring doet zich voor over een totale oppervlakte van 220 ha, waarvan 11 ha NNN-natuur,
16 ha NNN-beheersgebied en 193 ha leefgebied weidevogels buiten NNN. De oppervlakte wordt zoals
hierboven aangegeven gedeeld door de factor 15 en vervolgens gecorrigeerd met de 33%-toeslag. Dit
resulteert in 17 ha permanent vervangende natuur.

NNN bestaande natuur

NNN nieuwe natuur

NNN natuur totaal

2. nu wel,
straks niet

11

0

11

3. blijft
verstoord

5

0

5

4. nu niet,
straks wel

13

2

15

permanent

saldering

2

2

4

toeslag
33%

3

2

5

tijdelijk

11

toeslag
33%

Effecten (ha) NW380 EOS-VVL op NNN en leefgebied weidevogels buiten NNN

NNN beheersgebied 0 0 0 0 0
NNN W beheersgebied
wijzigingsbevoegdheid 15 0 20 5 6
NNN Fr beheersgebied
wijzigingsbevoegdheid 1 1 1 0 0
NNN W versnippering 0 0 45 45 60

NNN beheersgebied totaal 16 1 66 50 66 16

Leefgebied open weide oost 68 35 125 57
Leefgebied open weide midden 85 68 34 -50
Leefgebied open weide west 41 0 0 -41

2



Leefgebied open weide 193 1 103 1 159 -34 193

220

gedeeld door factor 15: 13 17

Totaaiplaatje compensati eopgave:
Natuur: 22 ha (17 + 5)
Beheersovereenkomsten; 66 ha.

m.vr.gr. en tot woensdag,

specialist

Tauw bv
BU Meten, Inspectie & Advies
Dr. Holtroplaan 5 T +31
Postbus 1680
5602 BR Eindhoven KvK 3801.4985

Qwww.tauEmaiI: rstauw.nl
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Van: @provinciegroningen.nl>
Verzonden: maandag 17 februari 2014 11:32
Aan: .
Onderwerp: RE: Stand van zaken NW380 kV ? / 14/1 - 17/2

Urgentie: Hoog

Hallo ,

1. Planning vërvolg NW380 kV
Ik begrijp dat de herbezinning rond NW 380 kV, nog gaande is?

2. Geen activiteiten in het veld?

’.
3. Vervolg aanpak schade en compensatie beoordeling.

Voor het beoordelen van de schade! compensatie en invulling daarvan heb jij suggestie gedaan om DLG
hierbij in te schakelen wegens hun betrokkenheid op landelijke schaal bij vraag-aanbod compensatie.
Inmiddels heb ik met onze deskundigen ge5proken en blijkt, dat niet te voorzien in de concrete behoefte die
nu bij compensatie NW38OkV Groningen
aan de orde is en de mate waarin het proces al gevorderd is.
Het geeft geen betere tools om schade te beoordelen, hooguit hoe het ene soort gebied vertaald kan
worden in compensatie door een andersoortig gebied.
Ook heeft DLG hier geen aanvullende deskundigheid, maar slechts een digitale data-bank waar vraag en
aanbod aangeleverd kan worden.
(Daarnaast vindt bij DLG een stevige afslanking en reorganisatie plaats in 2014)
Kortom gezien alles wat er al is aangeleverd en besproken, is het voortgaan met de samenwerking en
invulling die er nu al ligt het meest effectief en efficiënt. Belangrijk zal daarbij vooral de bestuurlijke
afstemming van uitgangspunten zijn.

(DBenieuwd te vernemen, ook om de betrokken partijen doorkijk te geven over het vervolg proces?

Vriendelijke groet,

Provincie Groningen
Afdeling Landelijk Gebied en Water
Sint iansstraat 4
Postbus 610
9700AP GRONINGEN
+31 (0)

(öprovinciegroningen. ni

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!
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Van: [mailto @minez.nIj
Verzonden: dinsdag 14januari 2014 1:42
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Stand van zaken NW380 kV ? / 14/1

Beste ,

hierna tref je mijn reactie aan op de door jou geformuleerde vragen.

Groet,

Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
T +31
M +31

nminez.nl

Van: [mailto: ©nrovinciegroningen .nlj
Verzonden: dinsdag 14januari 2014 12:59
Aan:
CC:
Onderwerp: Stand van zaken NW380 kV ? / 14/1

Hallo

Wij hebben elkaar 3/12 telefonisch gesproken. 0.a. over jouw inschattingen:

• Half dec. wordt capaciteits analyse van Tennet verwacht (on-line via voormalige(?) NMA)
staat online op de site van TenneT.

zie: http://www.tennet.eu/nI/nl/over-tennet/nieuws-pers
pu blicaties/pu blicaties/technische-pu blicaties. html

• Deel Eemshaven — Vierverlaten zit en blijft druk op ( streven in 2017 operationeel)
: dat is de verwachting.

• In januari zicht op vervolg traject verwacht.
:

- eind januari zijn de resultaten van vervolgonderzoek aangekondigd.
- deze kunnen ook aangeven dat er verder onderzoek nodig is.
- lees: zicht op het vervolg kan ook verder uitzoekwerk zijn.
• Voor compensatie wordt ipv Tennet mogelijk DLG ingeschakeld om met regio partners tot invulling

te komen.
:

- ik heb voorgesteld om DLG te betrekken bij dit traject.
- indien alle betrokken partijen zich daarin kunnen vinden (inclusief de

opdrachtformulering), dan voorzien het ministerie daar in.
• In jan. kan ook nodig blijken dat nog wel bestuurlijke overleg van gedep. Groningen met EZ gewenst

is.
:

- eind januari kunnen we de balans opmaken.
- daar wordt duidelijk hoe het traject verder gaat (duidelijkheid of meer onderzoek

noodzakelijk)
• Voor het overige is verwachting eerder faseren dan ‘niet doorgaan’ voor Nw 380 kV.

:
- faseren wordt onderzocht.
- op dit moment is het voor mij niet mogelijk om uitspraken te doen over kant het op gaat.

2



Daarnaast ligt er het verzoek, middels een concept brief vanuit Groningen, om enkele zaken rond
uitgangspunten bestuurlijk af te stemmen.

• Kun jij aangeven wat de stand van zaken is en hoe het vervolg wordt opgepakt?

:
- ik heb de instuctie gekregen om het één en ander aan te houden totdat er meer
duidelijkhied is over het vervolg van het project.
- nogmaals: het kan ook zo zijn dat we doorgaan op de ingeslagen weg.
- de ontwikkelingen op de electriciteitsmarkt maken het noodzakelijk dat TenneT de gehel
planning van toekomstige electriciteitsstromen goed tegen het licht houdt.

Vriendelijke groet,

Provincie Groningen
Afdeling Landelijk Gebied en Water
Sint iansstraat 4
Postbus 610
9700AP GRONINGEN
+31 (0)

(dprovinciegroninqen.ni

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!

In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
htt://www,rovincjegroningen.nl/IoketIonze-dienstverIenjn/kwalitejtshandvestJ

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not
the addressee or 1f this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no Irability for
damage of any kind rc-sultrng from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Bezoekt u het kerndepartemen! van het Ministerie van
Economische Zaken?

Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs jpaspoort lD-taart, rrjbewjs of rijkspas) dient
te tonen. lndien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
tunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatrebe’iijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

In ons Hand’iest voor Dienstverlening kunt ii lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
http://www.orovinciegroningen.nI/loketlonze-dienstverleninqlkwaliteitshandvestl
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not
the addressee or 1f this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and detete the message. The State accepts no liability for
ctarnage of any kind resulting from the risks inherent in the eleetronic
transmission of messages.

Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van
Economische Zaken?

Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, lD-kaart, rijbewijs of rijkspas) dient
te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen, wordt u geen toegang verleend, Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
http:flwww.provincregroningen .nl’lokel]onze -dienstverleningikwaliteitshandvest’

4



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bij lagen:

eltares memo.
Groeten,

dinsdag 24 oktober 2017 18:08

FW: definitieve memo V
1205876-000-BGS-0050-m-Compensatie van aantasting van weidevogelgebieden
en landschap door de hoogspanningsverbinding NW-380 kV in de provincie
Gro.pdf

Van:
Verzonden: vrijdag 8 jll-24&44:55

Onderwerp: definitieve memo compensatie weidevogelgebieden en landschap NW 380 kV

Beste

Hierbij stuur ik de definitieve versie van de notitie van 25 september 2015 over de Compensatie van
aantasting van weidevogelgebieden en landschap door de hoogspanningsverbinding NW-380 kV in de
provincie Groningen.

Hiermee is dit project afgerond.

Wil jij het verder doorsturen naar de andere betrokken en bij EZ en TenneT?

Met vriendelijke groet,

1
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DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and
privileged information. 1f you are not the intended recipient please notify the sender immediately and
destroy this message. Unauthorized use, disciosure or copying of this message is strictly prohibited. The
foundation ‘Stichting Deltares’, which has its seat at Delft, The Netherlands, Commercial Registration
Number 41146461, is not liable in any way whatsoever for consequences and/ordamages resulting from the
improper, incomplete and untimely dispatch, receipt and/or content of this e-mail.
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Aan 

Ministerie van Economische Zaken,  
 
Datum 

25 september 2015 
Kenmerk 

1205876-000-BGS-0050 
Aantal pagina's 

34 
 

Van 

 
Doorkiesnummer 

 
E-mail 

@deltares.nl 
 
Onderwerp 

Compensatie van aantasting van weidevogelgebieden en landschap door de 
hoogspanningsverbinding NW-380 kV in de provincie Groningen (definitief) 
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1 Inleiding 

TenneT wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding met windtrackmasten aanleggen 
tussen Eemshaven en Vierverlaten ter vervanging van de bestaande 220 kV-verbinding en een 
gedeelte van de 110kV-verbinding. Het tracé van de nieuwe verbinding volgt grotendeels - op 
korte afstand - het tracé van de bestaande verbinding. Er zijn enkele plaatsen waar het nieuwe 
tracé tot maximaal 1 km afwijkt. Tijdens de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding en 
nog enige tijd daarna zullen er tijdelijk twee verbindingen aanwezig zijn, de oude 220kV- en de 
nieuwe 380kV-verbinding. Maximaal 2 jaar nadat de gehele 380kV-verbinding klaar is wordt de 
oude 220 kV verbinding verwijderd. 
 

 
Figuur 1: Overzichtskaart met huidige 220kV verbinding (groen), de huidige 110 kV verbinding (blauw) ten 
noorden van Brillerij en de nieuw te bouwen 380kV verbinding (VKA in paars).  
 
De nieuwe verbinding loopt, evenals de oude, deels door open landschap waarvan onderdelen 
belangrijke weidevogelgebieden zijn. Het Ministerie van EZ (Economische Zaken), TenneT en 
de provincie Groningen zijn in overleg over compensatie voor de ecologische (m.n. 
weidevogels) en landschappelijke gevolgen van deze doorsnijding. Het Ministerie van EZ is 
samen met het Ministerie van IenM (Infrastructuur en Milieu) het bevoegd gezag voor het op te 
stellen (rijks)InpassingsPlan (IP). TenneT is de initiatiefnemer en de provincie Groningen is het 
bevoegd gezag voor een aantal in het IP te coördineren besluiten.  
 
Voor de compensatie van de weidevogelgebieden is in opdracht van TenneT door Tauw een 
analyse gemaakt en een voorstel gedaan (Heijligers, augustus 2013)1. Over dit voorstel is door 
bureau Altenburg en Wymenga (A&W) in opdracht van de provincie Groningen een second 

                                                   
1 Heijligers, W. Compensatieopgave Noord-West 380 kV Groningen op basis van gruttodichtheidskaart, TAUW-notitie N004-
4760318WCH-V03, 1 augustus 2013 
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opinion gegeven (Bruinzeel, mei 2014)2. De provincie Groningen is het op grond van het 
gestelde in deze second opinion en haar provinciaal beleid en regelgeving niet eens met de 
door Tauw voorgestelde compensatie. Er is met name een verschil van inzicht over: 
a) de weidevogelgebieden die doorsneden worden en waarvoor compensatie noodzakelijk 

is 
b) de te hanteren verstoringsafstand 
c) de aantasting van de openheid van het landschap 
  
Om tot een breed gedragen compensatieopgave te komen, heeft EZ aan de onafhankelijke 
kennisinstelling Deltares specialistisch advies over de compensatieopgave gevraagd. Bij deze 
advisering gaat het om de verwachte verstoring van weidevogelgebieden, de mogelijke 
aantasting van open landschap en de bijbehorende ecologische en wettelijk-bestuurlijke 
aspecten van een eventuele compensatieplicht.  
 
De provincie Groningen heeft een nieuwe Omgevingsvisie Groningen en Omgevings-
verordening Groningen opgesteld die op 10 maart 2015 ter inzage zijn gelegd. Naar 
verwachting zullen deze ontwerp-Omgevingsvisie en ontwerp-Omgevingsverordening van 
kracht zijn ten tijde van de vaststelling van het IP voor de hoogspanningsverbinding. Tijdens de 
bespreking van 7 mei 2015 waarbij het Ministerie van EZ, TenneT en de provincie Groningen 
aanwezig waren, is afgesproken om uit te gaan van de inhoud van de ontwerp-Omgevingsvisie 
en ontwerp-Omgevingsverordening en niet het op dat moment van kracht zijnde provinciale 
ruimtelijk beleid en provinciale ruimtelijke verordening in voorliggend advies te betrekken.  
 
De vragen die in overleg met het Ministerie van EZ, TenneT en de provincie Groningen zijn 
geformuleerd en in deze advisering aan de orde komen zijn de volgende: 

- Juridische kaders compensatie weidevogelgebieden  
 Welke juridische kaders gelden er voor de bescherming van weidevogelgebieden?  
 Is er een juridische verplichting om tot weidevogelcompensatie over te gaan als door 

de hoogspanningsverbinding weidevogelgebieden worden aangetast?  
 Welke vereisten gelden bij compensatie en salderen waarbij gedurende een periode 

van maximaal 4 jaar tussen de start van de aanleg van de nieuwe verbinding en de 
verwijdering van de oude verbinding, twee verbindingen aanwezig zijn? 
 

- Verstoringsafstand 
 Wat is de te hanteren omvang van de verstoringsafstand voor de nieuwe verbinding, 

die met zogenaamde bipolemasten (Wintrackmasten) gerealiseerd zal worden?  
 

- Landschap 
 Is er sprake van aantasting van het open landschap? 
 Indien er sprake is van aantasting van het open landschap , zijn er dan 

landschappelijke matregelen verplicht vanwege aantasting van de openheid van het 
landschap (mede in relatie tot het verwijderen van de bestaande verbinding)?  

 Hoe kunnen deze maatregelen (de aard en omvang) worden vastgesteld? 

1.1  Werkwijze 
 
Deltares heeft deze advisering uitgevoerd in samenwerking met het kennisinstituut Alterra. 
Over de aanpak is op 16 januari 2015 een brede expertmeeting georganiseerd met als doel om 
tot een eenduidig en breed gedragen aanpak te komen.  
 
                                                   
2
 Bruinzeel, L. Onderbouwing verstoringsafstand van NW380kV bipolaire masten in Groningen, A&W-notitie 2267.vvl.14, 20 

mei 2014 
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Deelnemers aan de meeting waren: 
 ; TAUW, ecoloog, adviseur TenneT 
  A&W, ecoloog, auteur second opinion voor de provincie in mei 2014 
 ; Soppe Gundelach Witbreuk advocaten, jurist, adviseur TenneT, op 

aanbeveling van provincie Groningen  
 ; Alterra, ecoloog  
 ; Alterra, ecoloog  
 ; TenneT, tracécoördinator, informant en technische facilitatie  
 ; landschapsarchitect, adviseur TenneT  
 ; Deltares, MER-deskundige  
  Deltares; Deltares, landschapsarchitect  
 ; Deltares, projectleider 

 
Voor deze advisering is een drietal notities opgesteld om feitelijke informatie te verzamelen ter 
beantwoording van de vragen. In dit advies worden de belangrijkste bevindingen uit de drie 
notities beschreven en wordt besproken welke consequenties dit heeft voor de eventuele 
compensatie. De eerste notitie gaat over de wet- en regelgeving (opgesteld door  

 van Alterra, Bijlage 1), de tweede notitie over de verstoringsafstand (opgesteld 
door  Alterra, Bijlage 2), en de derde over de mogelijke 
aantasting van de openheid van het landschap (opgesteld door  van Deltares, 
Bijlage 3).   

1.2 Uitgangspunten 
 
Ten grondslag aan voorliggend advies liggen een aantal uitgangspunten. Het eerste 
uitgangspunt bij de beantwoording van de vragen is dat schade aan erkende belangen zoveel 
mogelijk wordt voorkomen en voor zover dat niet mogelijk is, gelijkwaardig wordt 
gecompenseerd. Eén en ander moet ten minste voldoen aan de wet- en regelgeving. Er 
bestaat beleidsruimte voor de bevoegde gezagen om tot besluiten te komen. De Algemene wet 
bestuursrecht (Awb), die berust op de Grondwet, regelt de omgang van het bestuur en de 
belanghebbenden bij de totstandkoming van zulke besluiten. Daarin is bepaald dat het 
bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen 
vergaart. Het besluit moet goed gemotiveerd zijn en de aan een besluit ten grondslag gelegde 
gegevens moeten voldoende zijn voor beoordeling. De Awb bepaalt ook dat het 
bestuursorgaan de bevoegdheid tot het nemen van een besluit niet gebruikt voor een ander 
doel dan waarvoor deze is verleend, in dit geval de totstandbrenging van de 
hoogspanningsverbinding. 
Op het IP is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Hierdoor is het in de Awb bepaalde 
beroepsrecht van niet tot de centrale overheid behorende rechtspersonen, zoals in dit geval de 
provincie Groningen, beperkt, zonder af te doen aan de eisen van een zorgvuldige 
voorbereiding. 
 
Bij ons advies gaan wij na welke andere regels van toepassing zijn dan de specifieke nationale 
wetgeving, zoals de Flora- en faunawet (Ffw) en de Natuurbeschermingswet (Nbw), en daarin 
opgenomen Europese regelgeving, namelijk de Vogelrichtlijn (VR) en de Habitatrichtlijn (HR) 
waaraan het IP onderworpen is. Het begrip compensatie wordt in de Nbw, daarbij steunend op 
de VR en de HR, in een andere context gebruikt en onderworpen aan andere nadere 
bepalingen dan hier aan de orde.  
 
Bij de compensatie van weidevogelgebieden gaan we uit van de bescherming van weidevogels 
die ten gevolge van de aanleg van de hoogspanningsverbinding nadelige effecten 
ondervinden. Daarbij is nagegaan welke gebieden daadwerkelijk beschermd zijn door 



 
 

 

 
 
Datum 

25 september 2015 
Ons kenmerk 

1205876-000-BGS-0050 
Pagina 

5/34 
 

 
 
 

regelgeving die, voor zover de doelen van het IP dat niet in de weg staan, in elk geval 
gerespecteerd moet worden. Het verbeteren van leefomstandigheden van weidevogels als 
zodanig is geen doel van deze compensatieopgave.  
 

2 Advisering 

Het bepalen van de compensatieopgave heeft drie dimensies; juridisch, bestuurlijk/ 
beleidsmatig en ecologisch.  
De compensatieopgave moet in ieder geval voldoen aan wat volgens wet- en regelgeving 
noodzakelijk is. Behoorlijk bestuur is evenzeer belangrijk. De mate van compensatie kan 
hierdoor verder strekken dan op basis van wet- en regelgeving noodzakelijk, waar dit voor 
behoud van in dit geval weidevogels nodig wordt gevonden. Wat uiteindelijk voor het behoud 
nodig is berust vooral op ecologische inzichten en zal ook tegen die achtergrond ingevuld 
worden.  
 

2.1 Juridische kaders compensatie weidevogelgebieden 
 
Tauw heeft in de notitie van 2014 een voorstel gedaan voor de omgang met door de provincie 
begrensde weidevogelgebieden buiten de EHS, die in het Provinciaal OmgevingsPlan (POP) 
2009-2013 op dezelfde wijze compensatieplichtig zijn genoemd als natuur- en landschaps-
waarden binnen de EHS. Omdat in de Provinciale Omgevingsverordening (POV) uit 2009 geen 
bepalingen waren opgenomen over bescherming van weidevogelgebieden buiten de EHS en 
provinciale bos- en natuurgebieden kwam Tauw tot de conclusie dat met het toen geldende 
beleid er in de provincie Groningen geen formele compensatieplicht geldt voor de aantasting 
van weidevogelkerngebieden buiten de EHS. Op 10 maart 2015 zijn  echter een nieuwe 
ontwerp-Omgevingsvisie en ontwerp-Omgevingsverordening Groningen ter inzage gelegd. 
Naar verwachting zullen deze van kracht zijn ten tijde van het vaststellen van het IP. In het 
overleg van 7 mei is daarom besloten om deze ontwerp-Omgevingsvisie en ontwerp-
Omgevingsverordening (POV) aan dit advies ten grondslag te leggen. In deze ontwerp-POV 
staan wel bepalingen opgenomen over bescherming van provinciale bos- en natuurgebieden.  
 
Alterra heeft een analyse gemaakt van de wet- en regelgeving met betrekking tot de 
compensatieplicht waarbij de ontwerp-omgevingsvisie en –verordening betrokken zijn. De 
gedetailleerde analyse is opgenomen als Bijlage 1. Uit deze analyse wordt het volgende 
geconcludeerd:  
 
De provincie Groningen heeft de bescherming van de gebieden van het Nationaal 
NatuurNetwerk (NNN, voorheen EHS) en van weidevogelgebieden buiten het NNN 
opgenomen in haar ontwerp-Omgevingsvisie en ontwerp-POV. 

2.1.1 Weidevogelgebieden binnen de NNN-gebieden 
 Op de NNN-gebieden (NNN-natuurgebieden of NNN-beheergebieden genoemd in de 

ontwerp-Omgevingsverordening van de provincie Groningen) is rijksbeleid van 
toepassing, opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), het 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en de spelregels EHS. Het IP 
moet in beginsel in overeenstemming zijn met dit rijksbeleid. 

 De ontwerp-Omgevingsvisie en ontwerp-Omgevingsverordening zijn in 
overeenstemming met de SVIR, de Spelregels EHS en het Barro en geven een 
concrete invulling aan het rijksbeleid.  
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 Voor de NNN-gebieden ligt het dan ook voor de hand om met het IP aan te sluiten bij 
de ontwerp-Omgevingsvisie en de ontwerp-Omgevingsverordening.  

 Compensatie van de NNN-weidevogelgebieden kan plaatsvinden via aanleg van 
gelijkwaardige natuur, maar kan ook op andere manieren worden ingevuld, zoals door 
verbeteren van de kwaliteit binnen huidige weidevogelgebieden in het NNN; opname 
van nieuwe weidevogelgebieden in het NNN; soms ook door compensatie met andere 
natuur in of buiten het NNN of financieel.  

2.1.2 Weidevogelgebieden buiten het NNN 
 Formeel vallen de weidevogelgebieden buiten het NNN zoals opgenomen in de 

ontwerp-Omgevingsvisie en ontwerp–Omgevingsverordening buiten de werking van 
het SIVR en het Barro.  

 De ministers zijn bij de vaststelling van een IP van rechtswege niet gebonden aan 
provinciaal beleid, zoals blijkt uit de huidige rechtspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 De ministers van EZ en I&M zijn op grond van artikel 3.28 lid 7 Wro en de 
Afdelingsjurisprudentie niet gebonden aan artikel 2.58 van de ontwerp-
Omgevingsverordening waarin de bescherming van deze weidevogelgebieden is 
geregeld. 

 Vanuit het oogpunt van behoorlijk bestuur betekent dit niet dat de door een verordening 
en omgevingsvisie beschermde belangen automatisch ondergeschikt zijn. Een 
essentieel element van goed bestuur is dat de rijksoverheid rekening houdt met 
provinciaal (natuur)beleid en dit beleid in de afweging bij de vaststelling van een IP 
betrekt. Bij deze afweging kan, voor zover dat niet strijdig is met ruimtelijk rijksbeleid, 
aangesloten worden bij de inhoud van een provinciale ruimtelijke verordening en het 
provinciale ruimtelijke beleid. 

 De uitwerking van de compensatie hoeft in tegenstelling tot bij NNN-gebieden niet in 
detail vóór de besluitvorming te worden gemaakt en vastgelegd. 
 

2.2 Beleidsmatige kaders 
 
Zoals beschreven in paragraaf 2.1.2 moeten de ministers een eigen afweging maken voor 
compensatie voor gebieden buiten het NNN en kan aangesloten worden bij het provinciaal 
beleid. De provincie Groningen heeft begrensde weidevogelgebieden buiten het NNN 
opgenomen in hun ontwerp-Omgevingsvisie en ontwerp–Omgevingsverordening. Het betreft 
gebieden die ook in het kader van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) zijn 
aangewezen voor de instandhouding van de weidevogels. Het ANLb is bedoeld om een (grote) 
bijdrage te leveren aan het in gunstige staat brengen van de weidevogels (Melman et al. 
2013). Het ANLb betreft natuurbeleid dat door de rijksoverheid via het bestuursakkoord Natuur 
en het Natuurpact gedelegeerd is aan de provincies.  
 
Bij de bepaling van de compensatieopgave zal op basis van de beschreven wezenlijke 
kenmerken en waarden van het betreffende gebied goed bekeken moeten worden of er sprake 
is van significante aantasting. De uitkomst van deze analyse is bepalend voor het antwoord op 
de vraag of er van compensatie sprake kan zijn en wat voor een compensatie het betreft. 
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2.3 Verstoringsafstand  
 

De nieuw aan te leggen hoogspanningsverbinding zal enkele weidevogelgebieden doorsnijden 
of op korte afstand passeren. In deze gebieden kan verstoring gaan optreden. Voor de 
uiteindelijke bepaling van de compensatieopgave is het van belang te weten wat de mate van 
verstoring is en wat de uitgangspunten zijn bij het bepalen van de compensatieopgave. De 
verstoringsafstand is hierbij een kernbegrip. Bovendien spelen habitatkwaliteit, grootte en 
onderlinge ligging en bereikbaarheid van gebieden een belangrijke rol. De uitgebreide notitie 
over de verstoringsafstand is opgenomen in Bijlage 2. 

2.3.1 Verstoringsafstand 
Bij de aanleg van een hoogspanningsverbinding zal er rond het tracé een zone zijn waarin het 
leefgebied van weidevogels verstoord wordt. Weidevogels zijn evolutionair aangepast aan 
open landschappen en mijden opgaande elementen (bomen, houtsingels, bossen) en objecten 
(gebouwen, elektriciteitsmasten en hekken) in het landschap bij het selecteren van 
broedlocaties. Dat mijden is vooral gerelateerd aan predatiedruk of de perceptie daarvan, die 
hoger is bij dergelijke structuren, bijvoorbeeld omdat roofvogels en kraaiachtigen meer 
uitkijkposten tot hun beschikking hebben. Die verstoring door opgaande landschapselementen 
treedt op onafhankelijk van daadwerkelijk gebruik door predatoren. 
 
Er is in Nederland op beperkte schaal onderzoek gedaan naar relaties tussen opgaande 
landschapselementen en objecten (verder genoemd: opgaande elementen) en broed-
dichtheden van weidevogels met toenemende afstand tot die elementen. Vaak wordt uitgegaan 
van een verstoringsafstand van 100 meter aan weerszijden van (de hartlijn van) de verbinding, 
zoals ook in een rapport van DLG3. Hierin wordt, tegen de achtergrond van summiere 
wetenschappelijke literatuur, door expert beoordeling een verstoringsafstand van 100 m 
gehanteerd op basis van onderzoek over verstoring tijdens het broedseizoen door 
verkeersbewegingen en recreanten. In eerste instantie is TenneT bij het bepalen van de 
verstoringsafstand afstand voor het project NW 380kV Eemshaven-Vierverlaten ook uitgegaan 
van een verstoringsafstand van 100 m. De provincie Groningen ging echter uit van een 
verstoringsafstand van 200 m op basis van expert beoordeling (Bruinzeel & Schotman 20114). 
Door deze onzekerheid over de verstoringsafstand en daarmee de onduidelijkheid over de 
vereiste compensatieopgave heeft TenneT opdracht gegeven aan Tauw om tot een betere 
onderbouwing van de verstoringsafstand te komen, gebaseerd op een degelijke 
wetenschappelijke basis. 
 
In de notitie van Tauw (Heijligers, 20132) is de gemiddelde verstoringsafstand bepaald op basis 
van analyse van een grote dataset van weidevogelbroedgevallen in relatie tot afstand tot het 
dichtstbijzijnde hoogspanningstracé (zie Bijlage 2). Doelstelling van de analyse was om vast te 
stellen of weidevogeldichtheden afnamen in de nabijheid van hoogspanningsverbindingen, en 
zo ja, tot hoe ver die verstoring reikt. In de analyses zijn de afstanden tot hoogspannings-
masten en -lijnen meegenomen als verklarende variabelen van weidevogeldichtheid.  
 
Voor het kwantificeren van verstoring worden de maximale en de gemiddelde verstorings-
afstand gebruikt (Bruinzeel en Schotman, 2011). Onder de maximale verstoringsafstand wordt 
verstaan de grootste afstand waarbij individuen van een soort of soortgroep nog een meetbaar 
                                                   
3 De Beijer R. en Lundah, M. (2014) Methodiek berekening Natuurcompensatie EHS Zuid-West 380kV. DLG-
rapport september 2014. 
4 Bruinzeel, L.W. & Schotman, A.G.M. (2011). Onderbouwing verstoringsafstanden werkplan weidevogels in 
Fryslân. A&W-rapport 1624; Alterra-rapport 2184. A&W ecologisch onderzoek, Veenwouden; Alterra, 
Wageningen-UR. 
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effect ondervinden door introductie van hoogspanningslijnen en -masten. Het betreft hier dus 
de maximale afstand tot het tracé waarbinnen in de praktijk minder paren tot broeden zullen 
komen in vergelijking met de onverstoorde situatie. De maximale verstoringsafstand geeft 
zodoende aan hoe groot het gebied is waarbinnen weidevogels feitelijk een verstoringseffect 
ondervinden. De mate van verstoring in deze zone kent echter een gradiënt: van sterk 
verstoord nabij de verstoringsbron tot licht verstoord verder weg (Figuur 1). Voor het bepalen 
van de benodigde compensatieoppervlakte wordt daarom gebruik gemaakt van de 
zogenaamde gemiddelde verstoringsafstand. De gemiddelde verstoringsafstand is een afstand 
die is afgeleid van de maximale verstoringsafstand, waarbij de verstoring in de gehele 
verstoringszone (een gradueel verloop van x [maximaal 100] - 0%) wordt ‘geconcentreerd’ als 
was het een 100%-verstoring in de aanliggende strook langs het tracé: de graduele verstoring 
wordt zo teruggebracht tot een alles-of-niets verstoring (zie Figuur 2). 
 

 
Figuur 2: Dichtheid aan weidevogels (y-as) als functie van de afstand tot een verstoringsbron (x-as) voor de 
situatie zonder verstoring (groene lijn, dichtheid overal constant), de werkelijke situatie met verstoring (rode 
lijn, gradueel verloop) en de gemodelleerde verstoorde situatie (onderbroken blauwe lijn, alles of niets situatie). 
De gemiddelde verstoringsafstand is gelijk aan B. Bron: A&W-rapport 1624 (Bruinzeel en Schotman, 2011) 
 
De gemiddelde verstoringsafstand is vooral bedoeld als een praktisch en gangbare 
hanteerbare maat, op basis waarvan een berekening kan worden gemaakt van de 
compensatie-opgave voor het (netto) areaalverlies aan broedgebied door plaatsing van het 
nieuwe tracé. Alle verstoorde vogels zouden genoeg hebben aan deze oppervlakte 
onverstoord en ecologisch overeenkomstig compensatiegebied.  
 
De door Heijligers (2013) gebruikte en hierboven beschreven methode om de gemiddelde 
verstoringsafstand te bepalen is in de second opinion uitgevoerd door A&W4 juist bevonden. 
Ook volgens Alterra is de toegepaste methode geschikt en gebruikelijk voor het analyseren 
van de ruimtelijke invloed van opgaande elementen zoals windturbineparken en hoog-
spanningslijnen en -masten op broedvogeldichtheden. Heijligers (20132) heeft een dataset met 
een groot aantal broedgevallen (ruim 12.000) in een groot gebied in Nederland gebruikt voor 
de regressieanalyse. Dit betreft een robuuste analyse die niet eerder in Nederland op een 
dergelijke schaal en specifiek voor hoogspanningsmasten en -lijnen is uitgevoerd. De 
gemiddelde verstoringsafstanden die gevonden worden in deze analyse worden dan ook als 
maatgevend beschouwd door Alterra. Voor de grutto (de meest gevoelige soort) is dit 152 m. 
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2.3.2 Verstoringsafstand Wintrackmasten  
De geanalyseerde dataset is van toepassing op hoogspanningsverbindingen met 
vakwerkmasten. In Groningen zullen Wintrackmasten worden toegepast. In de literatuur zijn 
geen studies gevonden waarbij het effect van een bepaald type hoogspanningsmast op 
broeddichtheden van weidevogels is gekwantificeerd en dus ook niet specifiek naar de effecten 
van wintrackmasten. Hierdoor is het niet mogelijk om empirisch onderbouwde uitspraken te 
doen over de verstoringsafstanden van windtrackmasten.  
Door de betrokken ecologen (TAUW, A&W, Alterra) is een schatting hiervan gemaakt. 
Heijligers (2013) heeft in zijn onderzoek afzonderlijk naar het effect van de masten en dat van 
de verbindende bedrading gekeken. Daaruit blijkt dat de verstoringszone rond de 
(vakwerk)masten systematisch groter is dan die langs de draden. Wintrackmasten zijn door 
hun vorm minder geschikt als uitkijkpost voor predatoren dan vakwerkmasten en hebben 
daardoor mogelijk een minder verstorende werking. De draden zijn bij deze masten onder 
elkaar gespannen en hebben van opzij visueel wat meer massa en daardoor mogelijk juist een 
wat groter verstoringseffect. Op basis van deze overwegingen (masten wat minder, draden wat 
meer verstoring) zien wij evenwel vooralsnog geen aanleiding te veronderstellen dat van een 
met Wintrackmasten aangelegde hoogspanningsverbinding voor weidevogels een grotere 
verstorende werking uitgaat dan van een functioneel gelijkwaardige verbinding met 
vakwerkmasten. Voor windtrackmasten wordt daarom de verstoringsafstand gebruikt die 
bepaald is voor vakwerkmasten.  

2.3.3 Conclusies verstoringsafstand 
1. De verstoringsafstand voor vakwerkmasten is door Tauw op basis van een zorgvuldige 
analyse bepaald.   
2. Voor windtrackmasten is er geen onderzoek gedaan maar er is vooralsnog geen reden om 
aan te nemen dat windtrackmasten een grotere verstoring veroorzaken en daarom ook geen 
reden om een grotere verstoringsafstand te hanteren dan voor vakwerkmasten.  
3. De gemiddelde verstoringsafstand van 152 meter, bepaald voor de grutto als meest 
gevoelige soort kan gehanteerd worden als verstoringsafstand voor de compensatieopgave  
 

2.4 Saldering 
 
Het afbreken van de bestaande 110kV en 220kV-verbindingen vindt maximaal twee jaar na 
oplevering van de nieuwe verbinding plaats. Zo zal er dus sprake zijn van een tijdelijke situatie 
waarbij de nieuwe verbinding gebouwd wordt en de bestaande verbindingen nog niet 
verwijderd zijn. De tijdelijke situatie duurt maximaal 4 jaar, waarbij de bouwtijd van de nieuwe 
verbinding twee jaar is, plus daarna twee jaar om de oude verbinding af te breken. De vraag is 
of de effecten van de nieuwe verbinding wettelijk gezien gesaldeerd mogen worden met de op 
te heffen effecten van de te verwijderen bestaande verbindingen. 

2.4.1 NNN-gebieden 
Wettelijk gezien kan saldering toegepast worden voor NNN-weidevogelgebieden (Bijlage 1). 
Ten aanzien van niet-NNN-weidevogelgebieden staat de ministers juridisch gezien vrij om een 
eigen afweging te maken. Zij kunnen kiezen voor tijdelijke compensatie, maar zijn daartoe niet 
juridisch verplicht.  
Het is aldus mogelijk om de effecten van de nieuwe verbinding te salderen met de op te heffen 
effecten van de bestaande verbinding. Volgens de Nota van Toelichting bij het Barro moet 
saldering minimaal leiden tot het voorkómen van significante aantasting van het NNN; volgens 
de Spelregels EHS moet saldering minimaal tot verbetering van het NNN leiden.  
Een belangrijk aandachtspunt, zowel voor compensatie als voor saldering, is het tijdstip van de 
realisatie. Indien de tijd tussen het ontstaan van de effecten van de nieuwe verbinding en het 
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opheffen van die van de oude in de te salderen effecten kan leiden tot significante aantasting 
van wezenlijke kenmerken en waarden of tot een significante vermindering van de oppervlakte 
van die gebieden, zal over gegaan moeten worden tot (tijdelijke) compensatie. 

2.4.2  Weidevogelleefgebieden buiten het NNN 
Voor saldering van aantasting van de weidevogelgebieden buiten het NNN is het rijk in een IP 
niet gebonden aan de provinciale regelgeving. De ontwerp-omgevingsverordening staat voor 
weidevogelgebieden buiten het NNN niet in de weg bij saldering. Evenals voor de 
compensatieverplichting kunnen de ministers ten aanzien van saldering voor deze 
weidevogelleefgebieden ook een eigen afweging maken. Zij kunnen aldus kiezen voor tijdelijke 
compensatie, maar zijn daartoe juridisch niet verplicht.  

2.4.3 Conclusies Salderen 
Saldering kan wettelijk gezien worden toegepast voor NNN-weidevogelgebieden. Voor deze 
gebieden zal wel tot tijdelijke compensatie over gegaan moeten worden als er sprake is van 
significante effecten in de tijdelijke situatie dat de nieuwe verbinding wordt aangelegd/ 
aanwezig is en de oude verbinding nog niet is afgebroken. Ten aanzien van niet-NNN-
weidevogelgebieden kan gekozen worden voor tijdelijke compensatie maar is men daartoe niet 
juridisch verplicht.  
 

2.5 Landschap onderdeel openheid 
 
De gedetailleerde uitwerking van de vragen over de mogelijke aantasting van openheid van 
landschap is beschreven in Bijlage 3. Om te bepalen of er landschappelijke maatregelen 
verplicht zijn met betrekking tot openheid van landschap zijn diverse provinciale notities en 
beleidsdocumenten geanalyseerd/beoordeeld op de aspecten openheid, de karakteristieke 
waarden van het gebied en de status van het beleidsplan. Daarnaast is aan de hand van het 
advies van het College van Rijksadviseurs5 (CRA) bekeken of er door de nieuwe 
hoogspanningsverbinding NW380 effecten op de openheid zijn. Ook is onderzocht of er 
effecten zijn ten gevolgen van het vervangen van vakwerkmasten door Wintrackmasten.  
 
In de verschillende notities en beleidsdocumenten die de provincie Groningen heeft opgesteld 
met betrekking tot ruimtelijke ordening komt het begrip “openheid” geregeld voor. Er wordt 
aangegeven dat ‘openheid’ een kwaliteitsaspect van het Groningse land is dat meegenomen 
moet worden bij grootschalige projecten. Tevens is op diverse kaarten aangegeven waar dit 
van belang is. In de verschillende beleidsdocumenten is de beleidsmatige verankering en 
concrete uitwerking echter beperkt. Het begrip “openheid” is niet gedefinieerd en er ontbreekt 
een toetsingskader. Door het ontbreken van deze definitie en een toetsingskader is niet 
objectief vast te stellen wat er onder openheid verstaan wordt. De uitspraak of er sprake is van 
aantasting is subjectief evenals de vraag of en hoe er gecompenseerd moet worden.  
 
Bij de beoordeling van de nieuwe verbinding waarbij het advies van het CRA is meegenomen, 
komt naar voren dat de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding effecten heeft op het 
bestaande open landschap. Deze effecten zijn echter van beperkte invloed op het 
landschappelijk hoofdpatroon, omdat de nieuwe verbinding bestaande verbindingen vervangt 
en daarmee geen nieuwe verandering van het landschap veroorzaakt. De identiteit “van de 
plek” ondervindt wel effecten, de zichtbaarheid daarvan is echter (vrij) klein.  

                                                   
5
 5 Bron: advies landschappelijke inpassing 380-kV lijnen, 9 maart 2010 (gericht aan Ministerie van VROM, DG Ruimte)  
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2.5.1 Conclusies openheid landschap 
Het aanleggen van de nieuwe verbinding (en overigens ook het afbreken van de bestaande 
verbindingen) levert geen effecten op de openheid van het landschap. Grootschalige 
maatregelen zijn daarmee niet aan de orde. Zou er al sprake van aantasting (hetgeen hier niet 
het geval is), dan is dit niet kwantificeren, omdat het begrip “openheid” niet nader gedefinieerd 
is in de beleidsnotities.  
Er zal wel aandacht besteed moeten worden aan de invloed van de nieuwe verbinding op 
specifieke plekken langs het tracé. Dit zal gebeuren in het landschapsplan waarbij de 
landschappelijke inpassing van de verbinding zal worden uitgewerkt. 



 

Bijlage 1 
 

 

Notitie juridisch deel weidevogelcompensatie NW 380 kV 
, 15 juni 2015 

Versie 4.1 definitief  
 

 
1. Inleiding 
 
De beheerder van het landelijke hoogspanningsnet TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) wil een 380 
kilovolt (kV) hoogspanningsverbinding van Eemshaven naar Vierlaten in de provincie Groningen 
aanleggen. De nieuwe verbinding doorsnijdt enkele weidevogelgebieden. In het kader van de bepaling 
van de gewenste weidevogelcompensatie zijn enkele vragen gerezen. Deze vragen zijn geformuleerd 
door het Ministerie van EZ, TenneT en de provincie Groningen en ter advisering aan Deltares (via 
Deltares aan Alterra) voorgelegd. Deze vragen waren:  
 
1 Provinciale omgevingsverordening (POV) versus Provinciaal omgevingsplan (POP) 

 Hoe om te gaan met begrensde weidevogelgebieden buiten de EHS, die in het POP op dezelfde 
wijze compensatieplichtig zijn verklaard als natuur- en landschapswaarden binnen de EHS, 
maar waarover de vigerende POV geen uitdrukkelijke bepalingen bevat?  

 
2 Saldering  

 In hoeverre is het ecologisch te rechtvaardigen om bij het vaststellen van de effecten van de 
nieuwe verbinding te salderen met de op te heffen effecten van bestaande verbindingen als 
deze bestaande verbindingen worden verwijderd? Wat zeggen wet- en regelgeving hierover?  

 Het afbreken van bestaande verbindingen vindt maximaal 2 jaar na oplevering van de nieuwe 
verbinding plaats. Hoe om te gaan met de tijdelijke situatie dat de nieuwe verbinding gebouwd 
wordt/is en de bestaande verbindingen nog niet verwijderd zijn, waarbij gedurende een 
periode van circa 5 jaar tussen de start van de bouw van de nieuwe verbinding en de 
verwijdering van de oude zowel de nieuwe als de oude verbinding(en) verstoring geven.  

 
De eerste vraag is gerezen in het kader van het vigerend Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013 (POP) 
en de vigerende Omgevingsverordening uit 2009 van de provincie Groningen. Tijdens de bespreking 
van 7 mei 2015 waarbij het Ministerie van EZ, TenneT en de provincie Groningen aanwezig waren, is 
afgesproken om niet uit te gaan van het vigerende provinciale ruimtelijk beleid en de vigerende 
provinciale ruimtelijke verordening, maar van de ontwerp-Omgevingsvisie Groningen en ontwerp-
Omgevingsverordening Groningen, zoals deze op 10 maart 2015 ter inzage zijn gelegd. Dit, omdat naar 
verwachting deze nieuwe Omgevingsvisie en Omgevingsverordening van kracht zullen zijn ten tijde van 
de vaststelling van het rijksinpassingsplan voor de hoogspanningsverbinding. Dit betekent dat de eerste 
vraag niet meer van betekenis is, nu deze uitgaat van de thans geldende provinciale 
omgevingsverordening en het thans geldende omgevingsplan. Het daarbij aangeduide verschil tussen 
POV en POP ten aanzien van weidevogelgebieden buiten de EHS is – zoals later zal worden toegelicht – 
ook niet langer aan de orde bij de ontwerp-Omgevingsvisie en de ontwerp-Omgevingsverordening.  
 
Tijdens de bespreking van 7 mei 2015 is afgesproken om in het advies te betrekken wat de juridische 
betekenis is van het ruimtelijk beleid en de ruimtelijke regelgeving van het rijk en van het nieuwe 
provinciaal ruimtelijk beleid en de nieuwe provinciale ruimtelijke regelgeving voor de bepaling van (de 
omvang van) de weidevogelcompensatie in het kader van het besluit waarmee de 
hoogspanningsverbinding planologisch mogelijk zal worden gemaakt, te weten het rijksinpassingsplan.  
 
Het vorenstaande komt erop neer dat de volgende vragen thans centraal staan:  

- Welke juridische kaders gelden er voor de bescherming van weidevogelgebieden?  
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- Is er een juridische verplichting om tot weidevogelcompensatie over te gaan als door de 
hoogspanningsverbinding weidevogelgebieden worden aangetast?  

- Welke vereisten gelden daarbij voor compensatie en saldering? 
 
2. Achtergrond wettelijk kader voor bescherming weidevogels 
 
Op grond van artikel 1 van de Europese Vogelrichtlijn (Vr) zijn alle vogels, dus ook weidevogels 
beschermd. Ter bescherming van deze vogels moeten lidstaten alle nodige maatregelen nemen om de 
populaties van soorten op een niveau te brengen, dat beantwoordt aan de ecologische, 
wetenschappelijke en culturele eisen, waarbij men in zekere mate rekening mag houden met 
economische en recreatieve belangen. In de Nederlandse situatie wordt dit uitgelegd dat men dient te 
streven naar een gunstige staat van instandhouding.  
Voor het bereiken van een gunstige staat van instandhouding van weidevogels zijn in principe 
verschillende sporen mogelijk: 

- via artikel 3 Vr worden lidstaten verplicht alle nodige maatregelen te nemen om een 
voldoende gevarieerdheid van leefgebieden voor alle vogelsoorten en een voldoende omvang 
ervan te beschermen, in stand te houden of te herstellen; 

- via artikel 4 Vr worden lidstaten verplicht tot het aanwijzen van speciale beschermingszones 
(zgn. Vogelrichtlijngebieden) voor soorten op Bijlage 1 VR en geregeld voorkomende 
trekvogels (Vr art. 4.2). 

- via artikel 5 Vr worden lidstaten verplicht om een aantal verbodsbepalingen (waaronder het 
verbod op het opzettelijk beschadigen van nesten en het opzettelijk verstoren van vogels, met 
name gedurende de broedperiode) te regelen. 

De bepalingen van artikel 4 Vr zijn in Nederland opgenomen in de gebiedsbescherming onder de 
Natuurbeschermingswet (Natura 2000-gebieden). De bepalingen van artikel 5 Vr zijn in Nederland 
opgenomen in de soortbescherming onder de Flora- en faunawet. De juridische gevolgen van deze 
wetten worden in deze notitie buiten beschouwing gelaten: in het plangebied van TenneT bevinden 
zich geen Natura 2000-gebieden en aan de verbodsbepalingen onder de Flora- en faunawet kan 
worden voldaan door ingrepen buiten de broedperiode te laten plaatsvinden.  
 
Deze notitie gaat wel in op de verplichting om leefgebieden voor weidevogels te beschermen conform 
artikel 3 Vr. Ingevolge artikel 3 lid 2 kan aan de verplichting worden voldaan via de volgende 
maatregelen: 

- het instellen van beschermingszones; 
- onderhoud en ruimtelijke ordening overeenkomstig de ecologische eisen van leefgebieden 

binnen en buiten de beschermingszones; 
- herstel of weer aanleggen van vernietigde biotopen; 
- aanleg van biotopen. 

De aanwijzing van weidevogelgebieden binnen en buiten het Nationale Natuurnetwerk (NNN, 
voormalige EHS) kan mede als invulling van deze verplichting worden beschouwd. 

 
 

3. Bescherming weidevogelgebieden in de Nederlandse situatie 
 
In het Nederlands ruimtelijk beleid kunnen weidevogelgebieden op verschillende wijzen beschermd 
worden. Voor wat betreft de planologisch-juridische bescherming van de gebieden waar de 
hoogspanningsverbinding doorheen loopt, kan onderscheid worden gemaakt tussen: 

1. gebieden binnen het Nationaal Natuurnetwerk (NNN, de voormalige EHS); 
2. gebieden buiten het Nationaal Natuurnetwerk (NNN, de voormalige EHS). 
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3.1 Weidevogelgebieden binnen het NNN 
 
SVIR 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) bevat het ruimtelijke rijksbeleid. In de SVIR zijn 
nationale belangen vastgesteld. Nationaal belang 11 luidt: Ruimte voor een nationaal netwerk van 
natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora- en faunasoorten. De natuur binnen de EHS (thans 
NNN) wordt beschermd met een “nee, tenzij”-regime. Binnen de EHS zijn nieuwe projecten, plannen en 
handelingen met een significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS 
niet toegestaan, tenzij er sprake is van een groot openbaar belang en reële alternatieven ontbreken. De 
flexibiliteit in begrenzing en de mogelijkheden om ontwikkelingen toe te staan, die in het beleidskader 
Spelregels EHS zijn uitgewerkt (EHS-saldobenadering, herbegrenzen EHS, compensatie) blijven hierbij 
overeind, zo is aangegeven in de SVIR.  
 
Barro 
Teneinde ervoor te zorgen dat het hiervoor genoemde nationaal ruimtelijk belang van het NNN op 
juridisch-afdwingbare wijze kan doorwerken naar provinciale en gemeentelijke ruimtelijke 
besluitvorming, is een regeling opgenomen in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). 
Met deze regels wordt de beleidsruimte van andere overheden ten aanzien van de inhoud van 
ruimtelijke plannen ingeperkt daar waar nationale belangen dat noodzakelijk maken. De EHS is onder 
Titel 2.10 opgenomen, welk onderdeel op 1 oktober 2012 is ingegaan en de volgende onderdelen kent:  

 artikel 2.10.1 Begrippen EHS; 

 artikel 2.10.2 Begrenzing EHS: bij provinciale ruimtelijke verordening dienen de gebieden te 
worden aangewezen die de EHS vormen;  

 artikel 2.10.3 Wezenlijke kenmerken en waarden: bij provinciale ruimtelijke verordening 
worden de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS-gebieden aangewezen.  

 artikel 2.10.4 Bescherming EHS: in de provinciale ruimtelijke verordening worden regels 
opgenomen waarmee de bescherming van de EHS (nee, tenzij-regime en EHS-
saldobenadering) dient te worden verzekerd;  

 artikel 2.10.5 Wijziging van begrenzing: bij provinciale verordening kan de begrenzing van de 
EHS (onder voorwaarden) worden gewijzigd. 

 
Spelregels EHS 
De Spelregels EHS zijn in 2007 opgesteld en vormen een beleidskader voor Rijk en provincies, dat kan 
worden toegepast bij ruimtelijke ingrepen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het doel van de 
‘Spelregels EHS’ was om enerzijds een ontwikkelingsgerichte omgang met de EHS mogelijk te maken en 
anderzijds te komen tot een betere ruimtelijke bescherming van de EHS. De EHS-saldobenadering is in 
de Spelregels uitgewerkt. 
Overigens zijn de Spelregels EHS niet actueel meer en niet aangepast aan nieuwe wetten en de 
decentralisatie van het natuurbeleid (Algemene Rekenkamer, 2014). De Nota van Toelichting van het 
Barro vermeldt dat het beleidskader Spelregels ecologische hoofdstructuur, waarin de toepassing van 
het planologische regime voor de ecologische hoofdstructuur nader is ingevuld,– in overleg tussen het 
Rijk en de provincies – zal worden aangepast in overeenstemming met de afspraken als neergelegd in 
het bestuursakkoord natuur, de SVIR en het onderhavige besluit (= Barro titel EHS). Dit is tot op heden 
nog niet gebeurd. Het Barro bevat dus wettelijk kader voor het NNN, terwijl de Spelregels een op 
bestuurlijk niveau afgesproken convenant zijn. 
 
Provinciale ruimtelijke verordening 
De provincie Groningen heeft de bescherming van het NNN opgenomen in haar Ontwerp 
Omgevingsvisie en Ontwerp Omgevingsverordening, zoals die op 10 maart 2015 ter inzage zijn gelegd. 
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Met de regeling over NNN-gebieden in de ontwerp-Omgevingsverordening voldoet de provincie 
Groningen aan haar verplichtingen uit titel 2.10 uit het Barro. 

- De begrenzing van de NNN is vastgelegd op kaart 7 waarop de natuurgebieden die deel 
uitmaken van het NNN zijn aangegeven.  

- De bescherming van de NNN is geregeld in artikel 2.55. In dit artikel wordt het nee, tenzij 
regime uit de SVIR nader verwoord. Het verplicht gemeenten om de algemeen verbindende 
voorschriften uit het Barro en de Verordening op te volgen bij het maken van een 
bestemmingsplan. De bescherming moet dus plaatsvinden via bestemmingsplannen, waarbij a) 
de bestemming adequaat is om de wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN te 
beschermen en b) de bestemming of wijziging van deze gronden per saldo niet mag leiden tot 
een significante aantasting van die waarden. 

- De wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN zijn beschreven in bijlage 2 voor de 
verschillende deelgebieden binnen het NNN. Deze deelgebieden zijn niet concreet begrensd 
omdat er in de praktijk, vooral op de grens tussen die deelgebieden, sprake is van 
overlappende kenmerken en waarden (e-mail van mevrouw B. van Berkel d.d. 22 mei 2015). 
Het tracé van TenneT lijkt het deelgebied Noordelijk kleigrasland zeekleigebied te doorkruisen. 
Een van de wezenlijke kenmerken en waarden van dit gebied is het voorkomen van 
weidevogels.  
 

In de ontwerp-Omgevingsverordening wordt binnen het NNN (NatuurNetwerk Nederland) onderscheid 
gemaakt tussen ‘NNN-natuurgebieden’, ‘NNN-beheergebieden’, ‘NNN-beheergebied met 
wijzigingsbevoegdheid Gedeputeerde Staten’ en ‘NNN-nieuwe natuur met wijzigingsbevoegdheid 
Gedeputeerde Staten’.  

- Voor zowel NNN-natuurgebieden als NNN-beheergebieden geldt ingevolge artikel 2.55.1 
respectievelijk 2.55.2 van de ontwerp-Omgevingsverordening dat een bestemmingsplan dat 
betrekking heeft op gronden die deel uitmaken van NNN-natuurgebieden dan wel NNN-
beheergebieden niet voorziet in een wijziging van de bestemming of gebruiksregels die per 
saldo leiden tot significante aantasting van de in bijlage 2 van de ontwerp-
Omgevingsverordening beschreven wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN-
natuurgebieden dan wel NNN-beheergebieden. Uitzondering hierop is mogelijk door 
toepassing van het ‘nee, tenzij’-regime. In artikel 2.55.1 en artikel 2.55.2 is daartoe 
aangegeven dat een groot openbaar belang moet zijn gediend, er geen andere mogelijkheden 
zijn om in het betreffende openbaar belang te voorzien, en de negatieve effecten waar 
mogelijk worden beperkt en de overblijvende effecten gelijkwaardig in termen van areaal, 
kwaliteit en samenhang worden gecompenseerd.  

- Voor NNN nieuwe natuur-wijzigingsbevoegdheid Gedeputeerde Staten geldt ingevolge artikel 
2.55.3 onder meer dat gedeputeerde staten de gebieden met deze aanduiding kunnen wijzigen 
in NNN-beheergebied. Dit is onder meer mogelijk als de effectiviteit van het agrarisch 
natuurbeheer daartoe aanleiding geeft.  

- Voor NNN nieuwe natuur-wijzigingsbevoegdheid Gedeputeerde Staten geldt ingevolge artikel 
2.55.4 dat GS kunnen besluiten deze aanduiding geheel of deels te doen vervallen. 

 
Provinciale structuurvisie 
In de ontwerp-Omgevingsvisie zijn op kaart 4 de NNN natuurgebieden en NNN beheergebieden 
aangegeven. In paragraaf 10.1 van de ontwerp-Omgevingsvisie wordt ingegaan op het NNN. Ten 
aanzien van NNN-natuurgebieden is aangegeven dat deze bestaande natuurgebieden of nog te 
ontwikkelen natuurgebieden behelzen. Een deel van de nog te ontwikkelen natuurgebieden is nu 
landbouwgrond. Het provinciale beleid is erop gericht om deze landbouwgronden op vrijwillige basis 
aan te kopen of met subsidie voor functieverandering om te vormen naar natuur. Aangegeven is dat de 
begrenzing van het natuurnetwerk en de regels ter bescherming van het Natuurnetwerk zijn vastgelegd 
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in de Omgevingsverordening. Ten aanzien van de NNN-beheergebieden wordt opgemerkt dat een deel 
van het natuurnetwerk bestaat uit beheergebieden. Dit zijn landbouwgebieden met natuurwaarden. 
De hoofdfunctie is landbouw. In deze gebieden wil de provincie een aangepast agrarisch beheer 
stimuleren gericht op behoud en versterking van de aanwezige natuurwaarden.  
 
Uit informatie van de provincie (mail Brigitte van Berkel 22-5-2015) blijkt dat het geplande tracé 380 kV 
inclusief de 110 kV aantakking de volgende gebieden doorsnijdt: 
- het NNN beheergebied- wijzigingsbevoegdheid Gedeputeerde Staten Noordelijk kleigebied; 
- het NNN gebied Reitdiepgebied; 
- het oostelijk deel van het NNN beheergebied-wijzigingsbevoegdheid Gedeputeerde Staten Fransum. 
 
3.2 Weidevogelgebieden buiten het NNN 
 
SVIR en Barro 
In de SVIR wordt geen bescherming geboden aan weidevogelgebied dat buiten NNN-gebieden is 
gesitueerd. Anders dan in de voorheen geldende Nota Ruimte is er in de SVIR expliciet voor gekozen 
om de bestemming en nadere ontwikkeling van leefgebieden van (inter)nationaal beschermde soorten 
in de SVIR te laten vervallen. Hierdoor kent het Barro ook geen regeling ter bescherming van de 
desbetreffende weidevogelgebieden. 
 
Algemeen natuurbeleid 
Op Rijksniveau is wel natuurbeleid vastgesteld ten aanzien van agrarisch natuurbeheer (waaronder 
begrepen het beheer van weidevogelgebied) de Rijksnatuurvisie 2014 “Natuurlijk verder”. De 
uitvoering van het agrarisch natuurbeheer, inclusief weidevogelbeheer, is via het Bestuursakkoord 
Natuur en het Natuurpact gedelegeerd aan de provincies. Daarbij hebben de provincies de 
verantwoordelijkheid voor het realiseren van de internationale natuurdoelen6. Dit natuurbeleid betreft 
geen ruimtelijk beleid, in zoverre, dat het geen vertaling heeft gekregen op rijksniveau, bijvoorbeeld in 
een rijksstructuurvisie.  
 
Provinciale structuurvisie 
De provincie Groningen heeft in de ontwerp-Omgevingsvisie (hoofdstuk 10.2.2) verwoord welk belang 
zij hecht aan de bescherming van leefgebieden van weidevogels: 

“Wij beschermen weidevogels en concentreren onze beschermingsmaatregelen daarbij in de 
gebieden waar nog levenskrachtige populaties weidevogels voorkomen, de zogenaamde 
leefgebieden. Het weidevogelbeheer wordt georganiseerd door samenwerkingsverbanden van 
boeren (de agrarische collectieven). Wij zetten instrumenten in om het weidevogelbeheer te 
stimuleren en wij monitoren de weidevogelstand.” 

 
Provinciale ruimtelijke verordening 
Op provinciaal niveau worden deze weidevogelleefgebieden beschermd via de ontwerp-
omgevingsverordening. In de ontwerp-Omgevingsverordening is de bescherming van 
weidevogelgebieden geregeld in artikel 2.58: Leefgebieden weide- en akkervogels.  
Artikel 2.58.1 van de ontwerp-Omgevingsverordening bepaalt dat een bestemmingsplan dat betrekking 
heeft op die gronden en voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling inzicht biedt in de maatregelen die 
nodig zijn om de mogelijke schade aan de waarde van het leefgebied voor weidevogels te voorkomen 
en restschade elders te compenseren, indien de ontwikkeling in significante mate afbreuk kan doen 

                                                   
6
 Voor weidevogels geldt dat de landelijke staat van instandhouding van de Grutto en Scholekster ongunstig is en van de 

Kieviet en Tureluur matig ongunstig. 



 

 

 

 
 
Datum 

18 augustus 2015 
Pagina 

17/34 
 

 

 
 
 

aan de waarden van deze leefgebieden voor weidevogels, hetzij door aantasting van de 
landschappelijke openheid, hetzij door verstoring en aantasting van het areaal.  
 
Provinciaal natuurbeheerplan 
Weidevogelgebieden kunnen actief beschermd worden via instrumenten zoals omschreven in een 
provinciaal natuurbeheerplan. In een natuurbeheerplan worden natuurbeheertypen en 
landschapsbeheertypen vastgelegd. Een natuurbeheerplan heeft geen juridische status en is alleen 
gericht op uitvoering van provinciaal beleid. Voor de in het plan begrensde natuurtypen is subsidie 
mogelijk voor (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer, zoals straks onder het nieuwe stelsel Agrarisch 
Natuur en Landschapsbeheer (Anbl). Ten behoeve van weidevogels is in het Natuurbeheerplan 2016 
van Gedeputeerde Staten d.d. 14 april 2015 het “Leefgebied open grasland” aangewezen. Dit 
“Leefgebied open grasland” is hetzelfde gebied als het “Leefgebied weidevogels” zoals aangegeven op 
de kaart 7 Natuur, behorende bij de ontwerp-Omgevingsverordening.  
 
Uit informatie van de provincie (mail Brigitte van Berkel 22-5-2015) blijkt dat het geplande tracé 380 kV 
inclusief de 110 kV aantakking het “Leefgebied weidevogels” van de ontwerp-Omgevingsverordening 
respectievelijk het “Leefgebied open grasland” van het Natuurbeheerplan 2016 doorsnijdt.  
 
4. Rangorde regelgeving  
 
4.1 Rijksinpassingsplan (RIP) 
De Wro heeft nieuwe planfiguren mogelijk gemaakt zoals Rijksinpassingsplan (RIP). Voor de realisatie 
van het 380 kV tracé wordt een RIP opgesteld. Een Rijksinpassingsplan heeft voor de desbetreffende 
gronden de status van een bestemmingsplan, maar is niet gebonden aan voor gemeentelijke 
bestemmingsplannen geldende provinciale regelgeving, zoals de ontwerp Omgevingsverordening. Dat 
volgt expliciet uit artikel 3.28 lid 7 Wro en de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (ABRvS) d.d. 18 september 2013, nrs. 201302598/1/R6 en 201302559/1/R6, r.o. 19.1.  
In deze paragraaf wordt aangegeven hoe de initiatiefnemers van het 380 kV tracé, de ministers van EZ 
en I&M die bevoegd zijn om het RIP voor de hoogspanningsverbinding vast te stellen, juridisch 
gebonden zijn aan ruimtelijk rijks- en provinciaal beleid. 
 
4.2 RIP en weidevogelgebieden in NNN 
In beginsel zijn de ministers gebonden aan het ruimtelijk rijksbeleid voor NNN-gebieden zoals 
vastgelegd in de SVIR en de Spelregels EHS (zelfbinding). Afwijking van dit beleid dient adequaat 
gemotiveerd te worden. Het Barro kan worden gezien als een juridische vertaling c.q. uitwerking van 
het rijks ruimtelijk beleid, te weten de SVIR. Het is aannemelijk dat de ministers van EZ en I&M zich 
over de boeg van zelfbinding (zoals dit aan de orde is bij “echt” ruimtelijk rijksbeleid) tevens gebonden 
achten aan het Barro. Expliciete jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (hierna: ABRS) over de betekenis van het Barro voor rijksinpassingsplannen is evenwel nog niet 
verschenen. In deze analyse wordt als uitgangspunt genomen dat het Barro beschouwd kan worden als 
een uitwerking van de SVIR en derhalve ook voor het RIP van betekenis is (zelfbinding voor de 
ministers).  
 
Nu de ontwerp-Omgevingsvisie en ontwerp-Omgevingsverordening een concrete invulling geven aan 
het rijksbeleid en – voor wat betreft de Omgevingsverordening daartoe verplicht in het Barro – de 
rijksregelgeving en de visie en omgevingsverordening in overeenstemming zijn met de SVIR en de 
Spelregels EHS, ligt het in de rede om bij deze invulling aan te sluiten in het RIP. Artikel 2.55 van de 
ontwerp Omgevingsverordening geeft aan welke juridische verplichtingen de ministers van EZ en I&M 
in dat geval over kunnen nemen indien de aanleg van het hoogspanningstracé leidt tot significante 
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aantasting van de in bijlage 2 van de ontwerp Omgevingsverordening beschreven wezenlijke 
kenmerken en waarden van het Natuur Netwerk Nederland (zie paragraaf 3.1). 
 
4.3 RIP en weidevogelgebieden buiten het NNN 
Voor zover de weidevogelgebieden buiten het NNN liggen, vallen deze formeel ook buiten de werking 
van de SVIR en het Barro. De ministers van EZ en I&M zijn niet gebonden aan artikel 2.58 van de 
ontwerp Omgevingsverordening waarin de bescherming van deze weidevogelgebieden is geregeld. De 
vraag is evenwel als men zich niet gebonden acht aan dit artikel, of dit niet strijdig is met de zorgplicht 
en/of artikel 3 van de Vogelrichtlijn. Uit Europese jurisprudentie blijkt dat een lidstaat alle nodige 
maatregelen moet treffen om een voldoende gevarieerdheid van leefgebieden en met een voldoende 
omvang te beschermen (HvJ EG C-117/00). Men zou kunnen betogen dat het aanwijzen van provinciale 
weidevogelleefgebieden mede tot uitvoering van artikel 3 geldt. Aantasting van deze 
weidevogelleefgebieden zonder compensatie zou dan in strijd kunnen zijn met de algemene zorgplicht 
van de Vogelrichtlijn. Of er sprake is van rechtstreekse werking van artikel 3 van de Vogelrichtlijn is in 
de ABRvS-jurisprudentie nog niet beantwoord. Zo kon de ABRvS in de uitspraak inzake het 
rijksinpassingsplan Gasopslag Bergermeer d.d. 2 mei 2012, nr. 201105967/1/R1, r.o. 2.58.6 het 
antwoord op deze vraag expliciet in het midden laten omdat zij geen aanleiding zag voor het oordeel 
dat het compensatieplan voor weidevogels zich niet verdroeg met de zorgplicht uit de Vogelrichtlijn. 
 
In de huidige rechtspraktijk hanteert de ABRvS dus het uitgangspunt dat de minister bij de vaststelling 
van een rijksinpassingsplan van rechtswege niet gebonden is aan provinciaal beleid. Zie expliciet 
hierover ABRvS 18 september 2013, nrs. 201302598/1/R6 en 201302659/1/R6, r.o. 19.1. Dat betekent 
overigens niet dat de door een verordening en omgevingsvisie beschermde belangen automatisch 
ondergeschikt zijn. Een essentieel element van goed bestuur is dat de rijksoverheid provinciaal 
(natuur)beleid in de afweging bij de vaststelling van een rijksinpassingsplan betrekt. Zie eveneens 
ABRvS 18 september 2013.  
De ministers kunnen ervoor kiezen, voor zover dat niet strijdig is met rijks ruimtelijk beleid, om vrijwillig 
aansluiting te zoeken bij de inhoud van een provinciale ruimtelijke verordening en het provinciale 
ruimtelijke beleid en dit beleid bij hun afweging te betrekken. Dit blijkt ook uit jurisprudentie. Zie 
hieronder een toelichting op deze jurisprudentie, welke toelichting afkomstig is van Jade Gundelach 
(mail 28 mei 2015): 
 

De ABRS hanteert ten aanzien van rijks ruimtelijke besluiten (RIP of tracébesluit) in relatie tot 
de aantasting van weidevogelgebied de standaardoverweging, inhoudende dat er geen 
rechtsregel is die eist dat de ruimtelijke ingreep die door het ruimtelijk besluit mogelijk wordt 
gemaakt, pas mag plaatsvinden wanneer de hoeveelheid weidevogelgebied die verdwijnt op 
een andere locatie in dezelfde omvang zal worden gerealiseerd. Zie ABRS 17 november 2010, 
nr. 201004771/1/M2, r.o. 2.15.2 (tracébesluit Rijksweg 31), ABRS 6 juli 2011, nr. 
201009980/1/M2, r.o. 2.45.2 (tracébesluit A4 Delft-Schiedam) of ABRS 2 mei 2012, nr. 
201105967/1/R1, r.o. 2.58.2 (RIP Gasopslag Bergermeer). 
In deze uitspraken wordt door de ABRS wel overwogen dat uit de afweging van belangen kan 
voortkomen dat het verlies aan weidevogelgebied slechts aanvaardbaar is als het verlies op een 
bepaalde wijze wordt gecompenseerd. Bij het ontbreken van een specifiek wettelijk kader ter 
zake is het aan de ministers om deze afweging te maken. De ministers hebben dan ook een 
ruime mate aan beleidsvrijheid. De afweging van de ministers wordt door de ABRS 
terughoudend getoetst.  
Nu de minister zelf niet beschikt over een eigen afwegingskader, sluit hij vaak (vrijwillig) aan bij 
het desbetreffende provinciale afwegingskader. Zo heeft de minister zich in het kader van het 
tracébesluit Rijksweg 31 aangesloten bij het weidevogelbeleid van de provincie Fryslân, in het 
kader van het tracébesluit A4 Delft-Schiedam aangesloten bij het weidevogelbeleid van de 
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provincie Zuid-Holland en in het kader van het rijksinpassingsplan Gasopslag Bergermeer 
aangesloten bij het natuurcompensatiebeleid van de provincie Noord-Holland. 
Vaststaat dat de minister bij de vaststelling van een rijksinpassingsplan niet gebonden is aan 
provinciaal beleid, zo heeft de ABRS expliciet overwogen in ABRS 18 september 2013, nrs. 
201302598/1/R6 en 201302659/1/R6, r.o. 19.1 (Rijksinpassingsplan Hoogwatergeul Veessen-
Wapenveld). In deze uitspraak heeft de ABRS verder overwogen dat de minister wel met dit 
beleid rekening dient te houden, hetgeen betekent dat dit beleid in de belangenafweging dient 
te worden betrokken. Dat de minister niet gebonden is aan provinciaal beleid en dat hierdoor 
ook de ABRS-uitspraken over toepassing van dat provinciaal beleid voor de minister niet van 
betekenis zijn, blijkt ook uit de reeds genoemde ABRS-uitspraak over het tracébesluit Rijksweg 
31. Appellanten hadden een beroep gedaan op een ABRS-uitspraak over de uitleg van 
provinciaal weidevogelbeleid. De Afdeling overweegt dat het beroep daarop niet slaagt, nu het 
bij het RIP niet gaat om uitvoering van het door het betrokken bestuursorgaan zelf vastgesteld 
beleid.  
In de genoemde uitspraak van 18 september 2013 overwoog de ABRS dat een provinciale 
ruimtelijke verordening er niet toe kan leiden dat een rijksinpassingsplan niet kan worden 
vastgesteld. Zij wees daarbij naar artikel 3.28 lid 7 van de Wro. Op grond van dit artikel dienen 
de bepalingen van een provinciale verordening buiten toepassing te blijven voor zover zij met 
een rijksinpassingsplan in strijd zijn. De bepalingen in de provinciale verordening kunnen dus, 
daargelaten of het rijksinpassingsplan daarmee in strijd is, niet in de weg staan aan vaststelling 
van het inpassingsplan. 

 
5. Saldering en compensatie van mogelijke effecten op weidevogelgebieden 
 
5.1 Weidvogelgebieden binnen het NNN 
Voor saldering en compensatie van significante aantasting van weidevogelgebieden dient aangesloten 
te worden bij het Barro en de Spelregels EHS. De ontwerp Omgevingsverordening geeft op deze 
onderwerpen invulling aan deze verplichtingen.  
Artikel 2.55 lid 1 van deze verordening stelt dat het daarbij gaat om wijzigingen (en bestemming van 
gronden) die per saldo leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden.  
 
Onder per saldo kan worden begrepen dat negatieve en positieve effecten van een ingreep met elkaar 
verrekend mogen worden.  
In de toelichtingen van het Barro en de Spelregels EHS wordt saldering overigens betrokken op het 
verrekenen van effecten van meerdere ingrepen: 

Nota van Toelichting van het Barro: “Combinaties van activiteiten die op gebiedsniveau niet 
leiden tot een significante aantasting van de ecologische hoofdstructuur kunnen onder het 
planologische beschermingsregime voor de ecologische hoofdstructuur wel worden toegestaan. 
Dit heeft tot gevolg dat een bestemmingsplan een combinatie van activiteiten, die per saldo 
niet leiden tot een significante aantasting van de ecologische hoofdstructuur, mogelijk kan 
maken. Dit betekent wel dat de betrokken activiteiten in samenhang op hun effecten moeten 
worden beoordeeld. Gaat het om activiteiten die vallen binnen de reikwijdte van verschillende 
bestemmingsplannen dan is van belang dat de effectbeoordeling in gezamenlijkheid zal 
plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld in het kader van een integrale gebiedsvisie.” 
 
Spelregels EHS: “De saldobenadering houdt in dat projecten in combinatie op hun effect mogen 
worden beoordeeld. De projecten moeten wel mede tot doel hebben de kwaliteit of kwantiteit 
van de EHS op gebiedsniveau per saldo te verbeteren. Daarbij kan niet gesaldeerd worden 
tussen kwaliteit en kwantiteit… Voorwaarde voor het toepassen van de EHS-saldobenadering is 
het opstellen van een gebiedsvisie… De gebiedsvisie kan een zelfstandig document zijn, maar 
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kan ook deel uitmaken van een groter ruimtelijk plan…. (Vervolgens komen voorwaarden voor 
een gebiedsvisie aan bod o.a. waarborg uitvoering, toevoeging mb)… De planologische 
gevolgen van het toepassen van de EHS-saldobenadering worden geborgd door deze vast te 
leggen in provinciale ruimtelijke plannen… 

 
Juridisch gezien is het mogelijk om de effecten van de nieuwe verbinding te salderen met de op te 
heffen effecten van bestaande verbindingen. Daarbij mogen de negatieve effecten van bouw en 
gebruik van de nieuwe masten en van afbraak van de oude masten worden afgewogen tegen de 
positieve effecten van het afwezig zijn van de oude masten. Volgens de Nota van Toelichting bij het 
Barro moet saldering minimaal leiden tot het voorkómen van significante aantasting van de EHS; 
volgens de Spelregels EHS moet saldering minimaal tot verbetering van de EHS leiden.  
Een belangrijk aandachtspunt is ook het tijdstip van de realisatie van saldering. Immers, in de periode 
tussen aanleg nieuwe verbinding en afbraak oude verbinding liggen een aantal jaren. In die periode is 
sprake van een verslechtering van de situatie: de negatieve effecten doen zich al wel voor, de positieve 
nog niet. De Spelregels EHS stellen: “In principe wordt de kwaliteits- en/of kwantiteitswinst zo snel 
mogelijk door de initiatiefnemer gerealiseerd”. De cruciale vraag zal zijn of deze time-lag in te 
verrekenen effecten zal leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en 
waarden, of tot een significante vermindering van de oppervlakte van die gebieden. Als dit het geval is, 
zal TenneT over moeten gaan tot (tijdelijke) compensatie. 
 
Compensatie van weidevogelgebieden in het NNN is geregeld in artikel 2.55 lid 1 onder a van de 
ontwerp Verordening: “… overblijvende effecten (worden) gelijkwaardig gecompenseerd in termen van 
areaal, kwaliteit en samenhang...”. 
Dit betekent, zoals ook volgt uit het Barro, dat compensatie niet (meer) plaats hoeft te vinden via 
dezelfde, gelijke natuur maar via gelijkwaardige natuur (zie ook Broekmeyer et al, 2012). De Nota van 
Toelichting bij het Besluit Barro 2012 stelt: “In principe wordt de eventuele compensatieopgave buiten 
de ecologische hoofdstructuur gerealiseerd. De eventuele compensatieopgave hoeft bovendien niet in 
de nabijheid van de ingreep plaats te vinden en hoeft ook niet in hetzelfde natuurtype te worden 
uitgevoerd. Het gaat erom dat de positieve ecologische effecten van realisatie van de 
compensatieopgave op de ecologische hoofdstructuur (in natuurkwaliteit, oppervlakte of ruimtelijke 
samenhang) gelijkwaardig zijn aan de negatieve effecten van de ingreep in de ecologische 
hoofdstructuur. Realisatie van de compensatieopgave binnen de ecologische hoofdstructuur is mogelijk, 
bijvoorbeeld als dat kan leiden tot een versnelling van de realisatie van de ecologische hoofdstructuur. 
Voorwaarde daarbij is dat er door middel van een herbegrenzing tegelijkertijd voor wordt gezorgd dat 
de omvang van de ecologische hoofdstructuur niet afneemt.” 
 
Mede in het licht van de Spelregels EHS lijkt compensatie in vele vormen te kunnen en mogen 
plaatsvinden: verbeteren van de kwaliteit binnen huidige weidevogelgebieden in het NNN; opname van 
nieuwe weidevogelgebieden in het NNN: compensatie van andere natuur in of buiten het NNN; of 
financiële compensatie. De notie van ‘gelijkwaardige’ compensatie volgens het Barro in plaats van geen 
netto verlies, biedt daarbij (nog) meer ruimte voor de invulling van compensatie (al zal de totale 
oppervlakte NNN gelijk moeten blijven). De vraag is evenwel of compensatie van weidevogelgebied via 
een ander natuurtype in alle gevallen zou mogen plaatsvinden (of via financiële compensatie), gezien 
de verplichtingen vanuit Vr artikel 3.  
In de Spelregels EHS is vastgelegd op welke wijze uitvoering van compensatie in de praktijk geborgd 
moet worden. Artikel 2.55 lid 3 van de ontwerp Omgevingsverordening vermeld dat een 
bestemmingsplan (in deze het RIP) een verantwoording omtrent de aard en omvang van de effect 
beperkende- en/of compenserende maatregelen, de begrenzing van het compensatiegebied, en de 
wijze waarop de compensatie duurzaam is verzekerd, moet bevatten. 
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5.2 Weidevogelgebieden buiten het NNN 
Voor saldering en compensatie van aantasting van weidevogelgebieden buiten het NNN maar in de 
weidevogelleefgebieden, geldt geen juridische verplichting om aan te sluiten bij artikelen uit de 
ontwerp Omgevingsverordening. Artikel 2.58 lid 1 stelt dat “…mogelijke schade door ontwikkelingen 
aan de waarde van het leefgebied van weidevogels moet worden voorkomen en restschade elders moet 
worden gecompenseerd, indien de ontwikkeling in significante mate afbreuk kan doen aan de waarden 
van deze leefgebieden voor weidevogels hetzij door aantasting van de landschappelijke openheid, hetzij 
door verstoring en aantasting van het areaal”.  
Hiermee lijkt de ontwerp Verordening niet in de weg te staan bij saldering. Uit paragraaf 3.2 is reeds 
duidelijk geworden dat de ministers van EZ en I&M ten aanzien van weidevogelgebieden buiten het 
NNN een eigen afweging mogen maken waarbij in beginsel een ruime mate aan beleidsvrijheid geldt, 
dus ook ten aanzien van salderen en compenseren. Wat betreft compensatie kunnen de ministers er 
voor kiezen om, als zij besluiten om tot compensatie over te gaan, deze compensatiebehoefte te 
baseren op de eindsituatie (waarin de oude verbinding is verwijderd) en niet op de tijdelijke situatie. 
Het staat hen ook vrij om te kiezen voor bijvoorbeeld tijdelijke compensatie.  
De uitwerking van compensatie hoeft in tegenstelling tot bij het NNN niet in detail te worden 
uitgewerkt en vastgelegd zo blijkt uit jurisprudentie (informatie Jade Gundelach, mail 28 mei 2015): 

 Zo is er bijvoorbeeld geen gehoudenheid om contracten ten behoeve particulier natuurbeheer 
of agrarisch natuurbeheer te tekenen voor het nemen van het ruimtelijk besluit (ABRS 2 mei 
2012, nr. 201105967/1/R1, r.o. 2.58.4). Er is evenmin een gehoudenheid de compensatie 
ineens, en niet fasegewijs te doen plaatsvinden (ABRS 17 november 2010, nr. 
201004771/1/M2, r.o. 2.15.6). Verder hoeft de compensatie ook niet te zijn uitgevoerd bij 
realisatie of ingebruikname van in dit geval de hoogspanningsverbinding (ABRS 6 juli 2011, nr. 
201009980/1/M2, r.o. 2.47.1).  

 
 
6. Conclusie 
 
Voor zover de hoogspanningsverbinding door NNN-gebieden (in de zin van de ontwerp-
Omgevingsverordening NNN natuurgebieden of NNN beheergebieden) loopt, is rijksbeleid (SVIR, 
Spelregels EHS, Barro) van toepassing, waaruit volgt tot welke weidevogelcompensatie men juridisch 
verplicht is. Nu de ontwerp-Omgevingsvisie en de ontwerp-Omgevingsverordening een concrete 
invulling geven aan dat rijksbeleid en - voor wat betreft de Omgevingsverordening daartoe verplicht in 
het Barro – rijksregelgeving en de visie en de omgevingsverordening in overeenstemming zijn met de 
SVIR en de Spelregels EHS, ligt het in de rede om in concreto daarbij aan te sluiten. 
 
Voor zover de hoogspanningsverbinding door weidevogelgebied loopt dat niet NNN is, is er voor de 
ministers geen juridische verplichting om tot weidevogelcompensatie over te gaan. Wel kan uit de 
afweging van belangen voorkomen dat het verlies aan weidevogelgebied slechts aanvaardbaar is als 
het verlies op een bepaalde wijze wordt gecompenseerd. De ministers beschikken in dat verband over 
beleidsvrijheid. Nu de ministers van EZ en I&M zelf niet beschikken over een eigen afwegingskader 
zouden zij zich aan kunnen sluiten bij het provinciaal beleid op dit punt en die weidevogelgebieden in 
hun afweging betrekken die ook op provinciaal niveau als “leefgebied weidevogels” zijn aangemerkt. 
Nu de ontwerp-Omgevingsvisie zelf geen inhoudelijk beleidskader biedt voor compensatie van 
weidevogelgebied, zouden de Ministers kunnen aansluiten bij het gegeven kader in de ontwerp-
Omgevingsverordening (artikel 2.58.1).  
 
Voor zowel NNN-weidevogelgebieden als niet-NNN-weidevogelgebieden geldt dat saldering mogelijk is. 
Het is aldus mogelijk om de effecten van de nieuwe verbinding te salderen met de op te heffen 
effecten van bestaande verbindingen als deze bestaande verbindingen worden verwijderd. 
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In de tijdelijke situatie dat de nieuwe verbinding wordt aangelegd/aanwezig is en de oude verbinding 
nog niet is afgebroken, hangt het voor wat betreft NNN-weidevogelgebied van de effecten af of tot 
tijdelijke compensatie moet worden overgegaan. Ten aanzien van niet-NNN-weidevogelgebieden staat 
de ministers juridisch gezien vrij om een eigen afweging te maken. Zij kunnen kiezen voor tijdelijke 
compensatie, maar zijn daartoe niet juridisch verplicht.  
 
Gebruikte bronnen (naast bronnen zoals genoemd in bovenstaand stuk en ontvangen via 
opdrachtgever): 

 Algemene Rekenkamer, 2014. Compensatie van schade aan natuurgebieden. 
Vervolgonderzoek naar de bescherming van natuurgebieden.  

 Broekmeyer, M., R. Bugter en A. van Teeffelen, 2012. Natuurcompensatie: slim beleid begint 
op tijd. In: Landschap 29(2):57-69 

 Gundelach, Jade, 2015 “Memo tekstvoorstel juridisch onderdeel 
weidevogelcompensatieadvies” 

 Melman, D. et al., 2012. Beleid kerngebieden weidevogels vergt keuze. In: Landschap 
29(4):161-172.  

 Melman, Th.C.P., M. Hammers, J. Clement en A.M. Schmidt, 2014. Ontwerp beoordelingskader 
nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer. Wageningen, Alterra Wageningen UR (University & 
Research centre). Alterra-rapport 2503. 



 

Bijlage 2 
 

 

Verstoringseffecten Noord-West 380 kV tracé (NO Groningen) op weidevogels 

 
Alterra, Wageningen-UR, augustus 2015 

 
1 Inleiding / Achtergrond/aanleiding van de vraag 
De beheerder van het landelijke hoogspanningsnet TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) wil in 
de provincie Groningen een 380 kilovolt (kV) hoogspanningsverbinding van Eemshaven naar 
Vierverlaten aanleggen. Oorspronkelijk was sprake van een aanzienlijk langere verbinding van 
het noorden (Eemshaven) naar het westen (Diemen) van het land, reden waarom de 
verbinding wordt aangeduid als Noord-West 380 kV. De nieuwe verbinding doorsnijdt enkele 
weidevogelgebieden, waarvoor op grond van landelijk en/of provinciaal beleid wellicht een 
compensatieverplichting geldt, bijvoorbeeld door op een andere plaats zodanige 
omstandigheden te realiseren dat gelijkwaardige (nieuwe) weidevogelgebieden ontstaan. De 
omvang van de te compenseren schade aan natuur is door Tauw uitgewerkt (Heijligers 2013), 
waarin de aan te houden verstoringsafstanden een belangrijke rol spelen. Door het Ministerie 
van Economische Zaken is -via Deltares- aan Alterra gevraagd de juistheid van de methode 
die Heijligers (2013) heeft ontwikkeld voor het vaststellen van de verstoringsafstand te 
beoordelen en tevens gevraagd of de hiermee verkregen resultaten ook representatief kunnen 
zijn voor Wintrackmasten.  
 
2 Hoogspanningsleidingen en weidevogels 
Weidevogels zijn evolutionair aangepast aan open landschappen en mijden opgaande 
elementen (bomen, houtsingels, bossen) en objecten (gebouwen, elektriciteitsmasten en 
hekken) in het landschap bij het selecteren van broedlocaties (Wallander et al. 2006). Dat 
mijden is vooral gerelateerd aan predatiedruk of de perceptie daarvan, die hoger is bij 
dergelijke structuren, bijvoorbeeld omdat roofvogels en kraaiachtigen meer uitkijkposten tot 
hun beschikking hebben (Berg 1992, Johansson 2001). Dit verstorende effect van opgaande 
landschapselementen treedt echter ook op onafhankelijk van het daadwerkelijke gebruik van 
deze structuren door predatoren. Als gevolg daarvan zijn broeddichtheden en reproductief 
succes lager in de buurt van dergelijke elementen en objecten dan op grotere afstand (Berg 
1992, Johansson 2001). Door hun voorkeur voor open gebied zijn weidevogels in staat om 
naderend gevaar tijdig op te merken en daarop adequaat te reageren (Van der Vliet 2013). 
 
Om een inschatting te kunnen maken van het potentiële effect van de aanwezigheid van de 
geplande hoogspanningstracés wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde 
verstoringsafstand. Voor de bij de nieuwe verbinding te hanteren verstoringsafstand is door 
Heijligers (2013) een waarde afgeleid. Hieronder wordt eerst de analysemethode van de soort-
specifieke verstoringsafstanden door hoogspanningsmasten en –lijnen van Heijligers (2013) 
besproken. Daarna wordt, uitgaande van de studies van Heijligers (2013), een set van te 
hanteren verstoringsafstanden vastgesteld, en de netto verstoring van belangrijk 
weidevogelgebied door het nieuw aan te leggen tracé gekwantificeerd.  
 
Voor het kwantificeren van verstoring worden de maximale en de gemiddelde 

verstoringsafstand gebruikt (Bruinzeel en Schotman 2011). Onder de maximale 

verstoringsafstand wordt verstaan de grootste afstand waarbij individuen van een soort of 
soortgroep nog een meetbaar effect ondervinden door introductie van hoogspanningslijnen en 
-masten. Het betreft hier dus de maximale afstand tot het tracé waarbinnen in de praktijk 
minder paren tot broeden zullen komen in vergelijking met de onverstoorde situatie. De 
maximale verstoringsafstand geeft zodoende aan hoe groot het gebied is waarbinnen 
weidevogels feitelijk een verstoringseffect ondervinden. Voor het bepalen van de omvang van 
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het verstoorde areaal moet daarom de maximale verstoringsafstand worden gehanteerd. De 
mate van verstoring in deze zone kent echter een gradiënt: van sterk verstoord nabij de 
verstoringsbron tot licht verstoord verder weg (Figuur 1). Voor het bepalen van de benodigde 
compensatieoppervlakte wordt daarom gebruik gemaakt van de zogenaamde gemiddelde 

verstoringsafstand. De gemiddelde verstoringsafstand is een afstand die is afgeleid van de 
maximale verstoringsafstand, waarbij de verstoring in de gehele verstoringszone (een gradueel 
verloop van x [maximaal 100] - 0%) wordt ‘geconcentreerd’ als was het een 100%-verstoring in 
de aanliggende strook langs het tracé: de graduele verstoring wordt zo teruggebracht tot een 
alles-of-niets verstoring (zie Figuur 1).  
 
 

 
Bron: A&W-rapport 1624 (Bruinzeel en Schotman, 2011) 
 
De gemiddelde verstoringsafstand is vooral bedoeld als een praktisch hanteerbare maat, op 
basis waarvan een berekening kan worden gemaakt van de compensatie-opgave voor het 
(netto) areaalverlies aan broedgebied door plaatsing van het nieuwe tracé. Alle verstoorde 
vogels zouden genoeg hebben aan deze oppervlakte onverstoord en ecologisch 
overeenkomstig compensatiegebied. De werkelijk benodigde oppervlakte zal overigens veelal 
hiervan afwijken, omdat de habitatkwaliteit van de gebieden kan verschillen en omdat voor 
compensatiegebied meestal gebruik gemaakt moet worden van gebied waar al weidevogels 
broeden. Om daadwerkelijk compensatie te kunnen bieden, moet zo’n gebied beter ingericht 
en beheerd worden, zodat grotere aantallen weidevogels er succesvol en duurzaam kunnen 
broeden.  
 
3 De relatie tussen hoogspanningslijnen en -masten en dichtheden broedende weidevogels 
Heijligers (2013) heeft een analyse uitgevoerd om de verstoringszone van 
hoogspanningstracés vast te stellen. Hierbij is gebruik gemaakt van een omvangrijke database 
van 12.323 weidevogelbroedgevallen, betrekking hebbend op de periode 1977-2005. In de 
analyse zijn de afstanden tot de dichtstbijzijnde hoogspanningsmasten en -lijnen meegenomen 
als verklarende variabelen van weidevogeldichtheid. Uit het weidevogelbestand zijn 
broedgevallen binnen telgebieden geselecteerd die zich binnen een afstand van 1000m van de 
hartlijn van één of meerdere hoogspanningsverbindingen bevonden. De analyses zijn 
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uitgevoerd voor grutto, kievit, tureluur, scholekster, veldleeuwerik en graspieper; wij gebruiken 
voor onze analyse alleen gegevens voor de eerste twee soorten. Voor grutto en kievit zijn in 
Heijligers (2013) behalve voor alle typen tracés gezamenlijk ook afzonderlijke analyses gedaan 
voor 150 en 380 kV-lijnen en masten.  
 
Heijligers (2013) vond dat voor de 380 kV- vakwerkverbindingen de maximale 
verstoringsafstand voor de grutto bij lijnen kleiner is dan bij masten. Het dichtheidsverlies 
bedraagt in het verstoorde gebied bij lijnen 32% en bij masten 40%. Zijn gegevens leiden tot 
een gemiddelde verstoringsafstand van 152 m voor 380 kV-lijnen en van 184 m voor 380 kV-
masten (Tabel 1). Ten opzichte van de gemiddelden van alle verbindingen hadden 150 kV-
verbindingen een geringer verstorend effect op de grutto-broeddichtheid. De kievit reageert 
sterker op de kleinere verbindingen maar is in het algemeen minder verstoringsgevoelig dan 
de grutto: voor de 380 kV-verbindingen is voor de lijnen de gemiddelde verstoringsafstand 79 
m en voor de masten de gemiddelde verstoringsafstand 91 m.  
 
Aangezien Heijligers (2013) een grote dataset met een groot aantal broedgevallen in een groot 
gebied gebruikte, is het een robuuste analyse die niet eerder in Nederland op een dergelijke 
schaal en specifiek voor hoogspanningsmasten en -lijnen is uitgevoerd. Eerdere vergelijkbare 
analyses (zoals Kleijn et al. 2009) suggereren dat andere opgaande elementen in het 
landschap (bomenrijen, huizen, etc.) van invloed kunnen zijn op de impact die 
hoogspanningsleidingen op weidevogeldichtheden hebben. Deze additionele verstorende 
effecten zijn bij analyse van een grote dataset die Heijligers gebruikte waarschijnlijk als een 
‘gemiddelde ruis’ op de achtergrond aanwezig. Daarmee kunnen we de verstoringsafstanden 
van Heijligers (2013) als adequaat beschouwen. We nemen aan dat de 110 kV vakwerk 
dezelfde verstoringsafstand heeft als de 150 kV vakwerk. Voor de 220 kV is het gemiddelde 
genomen van 150 en 380 kV. Ten slotte, we beschouwen de bevindingen voor Zuid-Holland 
als geldend voor de hoogspanningsleidingen in Groningen (overzicht: zie Tabel 1).  
 
Dan rest de vraag of de gevonden verstoringsafstanden ook geldig zijn voor 
hoogspanningsleidingen van een andere constructie – met name de zogenaamde 
Wintrackmasten- en andere hoogte dan die waarvoor Heijligers (2013) het effect 
kwantificeerde. Hiervoor zochten we in de literatuur naar vergelijkbare studies van relaties 
tussen hoogspanningsverbindingen en broeddichtheden van weidevogels met toenemende 
afstand tot die verbindingen. We vonden geen studies die rechtstreeks vergeleken kunnen 
worden met die van Heijligers (2013), of waarbij het effect van een bepaald type 
hoogspanningsmast is gekwantificeerd. Er zijn ons geen specifieke studies naar 
Wintrackmasten bekend (ook niet uit buitenland), dus daar kunnen geen empirisch 
onderbouwde uitspraken over worden gedaan. Het ontbreken van dergelijk onderzoek hangt 
samen met het feit dat pas recent verbindingen met bipolaire (Wintrack-)masten in Nederland 
worden aangelegd. Daarom is door de betrokken ecologen (TAUW, A&W, Alterra) hiervoor een 
inschatting gemaakt. Heijligers (2013) heeft in zijn onderzoek afzonderlijk naar het effect van 
de masten en dat van de verbindende bedrading gekeken. Daaruit blijkt dat de verstoringszone 
rond de (vakwerk)masten systematischer groter is dan die langs de draden (zie ook 
hierboven). Wintrackmasten zijn door hun vorm niet geschikt als uitkijkpost voor predatoren 
dan vakwerkmasten en hebben daardoor een minder verstorende werking. De draden zijn bij 
deze masten onder elkaar gespannen en hebben van opzij visueel wat meer massa en 
daardoor mogelijk juist een wat groter verstoringseffect. Op basis van deze overwegingen 
(masten wat minder, draden wat meer verstoring) zien wij evenwel vooralsnog geen aanleiding 
te veronderstellen dat van een met Wintrackmasten aangelegde hoogspanningsverbinding 
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voor weidevogels een grotere verstorende werking uitgaat dan van een functioneel 
gelijkwaardige verbinding met vakwerkmasten.  
 
Tabel 1. Gemiddelde verstoringsafstanden (in meters) voor kievit en grutto voor 380 kV bipole 
verbindingen, en 220 en 110 kV vakwerkverbindingen in Groningen. De afstanden zijn 
gebaseerd op basis van de regressieanalyse van 12,323 weidevogelbroedgevallen in Zuid-
Holland in de periode 1977-2005 (bron: Heijligers 2013): voor 110 kV vakwerk is dezelfde 
verstoringsafstand aangenomen als voor 150 kV en voor 220 kV is het gemiddelde genomen 
van 150 en 380 kV. Voor de 380 kV bipole is dezelfde verstoringsafstand aangenomen als 
voor 380 kV vakwerkmasten in Zuid-Holland. 
 

 
Lijnen masten 

380 kV bipole verbindingen 

kievit 79 91 

grutto 152 184 

220 vakwerk kV verbindingen 

kievit 113 122 

grutto 132 159 

110 vakwerk kV verbindingen 

kievit 146 153 

grutto 112 133 

 
 

4. Conclusies 
De verstoringsafstanden zoals door Heijligers (2013) bepaald, zijn tot stand gekomen met een 
adequate methode en een zeer omvangrijke dataset. Deze afstanden kunnen daarom als basis 
worden gebruikt voor de hoogspanningsleidingen zoals in Groningen in het Noord-West tracé 
aan de orde zijn. Voor afwijkende mastvormen zijn inschattingen gemaakt: aangenomen is dat 
de 110 kV vakwerk dezelfde verstoringsafstand heeft als de 150 kV vakwerk, en dat de 380 kV 
bipole dezelfde verstoringsafstand heeft als de 380 kV vakwerkmasten in Zuid-Holland. Voor 
de 220 kV is het gemiddelde genomen van 150 en 380 kV. 
 
Doordat de masten een groter verstorend effect lijken te hebben dan de bedrading (Heiligers 
2013) is er vooralsnog geen aanleiding te veronderstellen dat van wintrackmasten (slankere 
masten, draden in verticaal vlak) aangelegde hoogspanningsverbinding voor weidevogels een 
grotere verstorende werking uitgaat dan van een functioneel gelijkwaardige verbinding met 
vakwerkmasten.  
 
 
Literatuur 

Berg, A. (1992). Factors affecting nest-site choice and reproductive success of Curlews 
Numenius arquata on farmland. Ibis, 134, 44-51. 
 
Bruinzeel, L.W. & Schotman, A.G.M. (2011). Onderbouwing verstoringsafstanden werkplan 
weidevogels in Fryslân. A&W-rapport 1624; Alterra-rapport 2184. A&W ecologisch onderzoek, 
Veenwouden; Alterra, Wageningen-UR. 
 



 

 

 

 
 
Datum 

18 augustus 2015 
Pagina 

27/34 
 

 

 
 
 

Bruinzeel, L.W. (2014). Onderbouwing verstoringsafstand van NW 380kV biplolaire masten in 
Groningen. Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Feanwâlden. 
 
Heijligers, W.H.C. (2013). Verstoring van weidevogels door hoogspanningsverbindingen. 
Concept, 15 juli 2013. Tauw BV, Eindhoven 
 
 
Johansson, T. (2001). Habitat selection, nest predation and conservation biology in a Black-
tailed Godwit (Limosa limosa) population. PhD dissertatie, Uppsala: Acta Universitatis 
Upsaliensis, 2001. 
 
Kentie, R., J. Hooijmeijer, C. Both & T. Piersma 2008. Grutto’s in ruimte en tijd. Ministerie van 
LNV, Directie Kennis, DK nr. 2008/097, Ede.  
 
Kleijn, D., Lamers, L., van Kats, R., Roelofs, J., & van’t Veer, R. (2009). Ecologische 
randvoorwaarden voor weidevogelsoorten in het broedseizoen: resultaten van een pilotstudie 
in het Wormer-en Jisperveld. Alterra-rapport 1613, Alterra, Wageningen. 
 
Kleijn D, Schekkerman H, Dimmers WJ, Kats RJM, Melman D, Teunissen WA (2010). Adverse 
effects of agricultural intensification and climate change on breeding habitat quality of Black-
tailed Godwits Limosa l limosa in the Netherlands. Ibis, 152, 475-486. 
 
Melman, Th.C.P., Sierdsema, H., Buij, R., Roerink, H., ten Holt, S., Martens, S., Meeuwsen, 
H.A.M., Schotman, A.G.M. (2014). Uitwerking kerngebied weidevogels; - peiling draagvlak bij 
de provincies; - verbreding kennissysteem BoM. Wageningen, Alterra Wageningen UR, Alterra 
rapport 2564. 84 blz.; 16 fig. 21 tab.; 49 ref. 
 
Melman, Th.C.P., A.M. van Doorn, A.G.M. Schotman, F.F. van der Zee, H. Blanken, S.G. 
Martens, H. Sierdsema, R.A. Smidt, 2015. Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer; ex ante 
evaluatie provinciale natuurbeheerplannen. Wageningen, Alterra Wageningen UR  
 
Nilsson, L. (1997). Restoring inland shore-meadows for breeding birds. BULLETIN-WADER 
STUDY GROUP, 84, 39-44. 
 
Teunissen et al 2012 (Teunissen, W.A., A.G.M. Schotman. L.W. Bruinzeel, H. ten Holt, E.O. 
Oosterveld, H. Sierdsema, E. Wymenga, P. Schippers & Th.C.P. Melman 2012. Op naar 
kerngebieden voor weidevogels in Nederland. Werkdocument met randvoorwaarden en 
handreiking. Alterra-rapport 32344, Sovon-rapport 2012/21, A&W-rapport 1799. Alterra, 
Wageningen, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen, Altenburg & Wymenga, 
Veenwouden. 
 
Van der Vliet, R. E. (2013). Closing in on meadow birds. Coping with a changing landscape in 
the Netherlands. PhD dissertatie, Universiteit Utrecht. 
 
Wallander, J., Isaksson, D. & Lenberg, T. (2006) Wader nest distribution and predation in 
relation to man-made structures on coastal pastures. Biological Conservation 132, 343-350.



 

Bijlage 3 

 
 

Notitie advies landschap onderdeel openheid (NW380 kV- weidevogels)  
  

Deltares 17 juni 2015 
 
INLEIDING 
Voor het onderdeel landschap in relatie tot hoogspanningsleiding NW380kV is gevraagd de 
onderstaande vragen te beantwoorden: 

1. Is er sprake van aantasting van de openheid van het landschap (mede in relatie tot het 
verwijderen van de bestaande verbinding?)  

2. Indien er sprake is van aantasting, welke ruimtelijke maatregelen zijn er nodig om de 
kwaliteit van de openheid van het landschap te versterken? 

Om vraag 1 te beantwoorden is het beleid van de provincie bekeken op de aspecten openheid, 
de karakteristieke waarden van het gebied en de status van het beleidsplan. De notities die 
bekeken zijn:- Provinciaal Omgevingsplan (POP, vastgesteld 17 juni 2009,)- Provinciaal 
Omgevingsverordening 2009 (POV), inclusief: 
- Werelderfgoed (titel 4.5 POV, artikel 4.34 Nationaal Landschap Middag-Humsterland) 
- Beleidsnotitie Landschap, Beleidsnotitie over de ontwikkeling van het landschap van de 
provincie Groningen (vastgesteld door Provinciale Staten, 2 juli 2014) 
- Ontwerp-Provinciaal Omgevingsverordening 2015)  
 
Daarnaast is bekeken, mede aan de hand van het advies van het College van Rijksadviseurs7 
of er door de nieuwe verbinding NW380 effecten op de openheid zijn. Ook is onderzocht of er 
effecten zijn door het vervangen van vakwerkmasten door wintrackmasten.  
 
UITWERKING 
Ad 1)Provinciaal Omgevingsplan (POP, vastgesteld 17 juni 2009,) 
Het POP bevat het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen. 
Het is strategisch van aard en is in de eerste plaats richtinggevend voor de provincie zelf. 
Beleidsdoelen en instrumenten zijn aangeven. In het Omgevingsplan zijn de ruimtelijke 
plannen geïntegreerd. Het POP geldt van 2009-2013 en kan met maximaal 2 jaar worden 
verlengd. Op de website van de provincie Groningen wordt aangegeven dat deze POP 
vigerend beleid is.8 
 
Voor het onderdeel landschap zijn de hoofddoelstelling en de centrale uitgangspunten het 
handhaven van het eigen karakter van het landschap en het versterken van de 
landschappelijke en cultuurhistorische elementen die voor een gebied kenmerkend zijn. In de 
karakteristieken worden o.a. genoemd het beschermen en waar mogelijk versterken van de 
kernkarakteristieken (de openheid) en het tegengaan van verrommeling. Bij verrommeling 
wordt ingezet op verbetering van de bestaande kwaliteit.  
Voor de NW380kV zijn de kernkarakteristieken van 2 deelgebieden van belang:  
- deelgebied 1: Eemsdelta met het landschapstype “dijkenlandschap” met de bescherming van 
de weidsheid en openheid en- deelgebied 5: Hogeland-Lauwersland-Fivelboezem, het 
“wierdenlandschap” met de bescherming van de karakteristieke grootschalige openheid. 
De deelgebieden zijn op kaart weergegeven. 
Bij het onderdeel ruimtelijke kwaliteit is het uitgangspunt het toevoegen van kwaliteit aan het 
landschap bij ruimtelijke ontwikkelingen. Bij nieuwe ingrepen in het landschap moet het 
streekeigen karakter van het gebied als uitgangspunt genomen worden. Bij grootschalige 
ontwikkelingen van provinciaal belang, zoals nieuwe infrastructuur, moet bij de planvorming 
                                                   
7 Advies landschappelijke inpassing 380-kV lijnen, 9 maart 2010, College van Rijksadviseurs 
8 Partiële herziening 2014 van de Omgevingsverordening provincie: Datum: 24-9-2014. Dossierstatus : vastgesteld. Planstatus : 
vastgesteld. Plantype : provinciale verordening  
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rekening gehouden worden met de landschappelijke karakteristieken. De basis voor de 
invulling voor het landschapsbeleid in relatie tot het tracé van NW380kV zijn o.a. de 
Landschapsontwikkelingsplannen (LOP’s) regio Noord en Oost. Daarnaast wordt gesteld dat 
nieuwe ingrepen n zoveel mogelijk gekoppeld moeten worden aan bestaande verdichtingen.  
Het trace van de NW380kV raakt het nationaal landschap Middag-Humsterland. Het 
Rijksbeleid van de nationale landschappen is gedecentraliseerd naar de provincie. In de 
provinciale omgevingsverordening (art 4.34) staan de regels voor de bescherming van de 
landschappelijke openheid.  
Het provinciale Uitvoeringsprogramma geeft daarnaast aan dat met de gemeenten Zuidhorn en 
Winsum, het waterschap Noorderzijlvest, het Ministerie van LNV, LTO Noord en de 
Milieufederatie Groningen in een convenant afspraken zijn vast gelegd over de 
ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied en bescherming van landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden. De basis principes van dit convenant zijn vastgelegd in het 
uitvoeringsprogramma, inclusief een uitwerking van de kernkarakteristieken en een visie op het 
behoud en versterking van het landschap. 
 
Provinciaal Omgevingsverordening 2009 (POV)

9 
De Provinciale Omgevingsverordening 2009 - 2013 (POV) is opgesteld om het 
omgevingsbeleid uit het Provinciaal Omgevingsplan goed te kunnen uitvoeren en te 
handhaven. Per juni 2015 wordt er een nieuw POV van kracht. Momenteel is alleen de 
ontwerp-POV 2015 beschikbaar.  
 
Hoofdstuk 4 van de vigerende POV geeft de artikelen voor de ruimtelijke ordening weer. Onder 
begripsbepalingen (art 4.1) wordt het begrip “ openheid” niet gedefinieerd en staan geen 
uitspraken over hoogspanningsleidingen. Dit geldt ook voor de ontwerp POV 2015.  
Hierdoor is een objectieve (beleids-)toetsing van een mogelijke aantasting van de openheid 
niet mogelijk. De toetsing is daarmee een noodzakelijkerwijs subjectief deskundigenoordeel.  
 
De onderstaande beleidsbeschrijvingen (onderdelen van de POP) geven een overzicht hoe 
openheid en landschapswaarden zijn beschreven. 
 
In de vigerende POV staan in artikel 4.36 de volgende bepalingen bij open landschap ( 
1 Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op het in bijlage 12, kaart 6a, als grootschalig 
open landschap, of op de directe omgeving van de op dezelfde kaart aangegeven wierden, 
wierdedorpen, essen en esgehuchten bevat regels ter bescherming van de landschappelijke 
openheid. 
2. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op de in bijlage 12, kaart 6a, aangegeven essen 
bevat regels ter bescherming van de landschappelijke openheid van de essen. 
3. De in het eerste en in het tweede lid bedoelde regels betreffen in elk geval een verbod op 
nieuwe houtteelt en op de aanleg van nieuw bos en boomgaarden. 
In het eerste en het tweede lid wordt abusievelijk naar bijlage 12, kaart 6, in plaats van naar 
bijlage 12, kaart 6a verwezen. Voorgesteld wordt in de POV in beide bepalingen de verwijzing 
te rectificeren.  
 
In de ontwerp-POV 2015 is dit opgenomen in artikel 2.6 en luidt als volgt:  
Artikel 2.61 Grootschalig open landschap 
Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op het op kaart 8, als grootschalig open landschap 
aangeduide gebied, bevat regels ter bescherming van de landschappelijke openheid. Deze 
regels bevatten in elk geval een verbod op nieuwe houtteelt en op de aanleg van nieuw bos en 
boomgaarden. 

                                                   
9 Per 1 juni 2015. is er een nieuwe versie van de POV van kracht waarin echter dezelfde bescherming staat als in het vigerende POV. 
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De begrippen “landschappelijke waarden” en “ruimtelijke kwaliteit” (“kernkarakteristieken” in de 
ontwerp POV) worden vermeld onder de toelichting die een bestemmingsplan moet bieden 
(artikel 4.5 vigerend POV en artikel 2.14 ontwerp POV). 
Ondanks dat er in de POV gesproken wordt over compensatie van ruimtelijke kwaliteit, is de 
toepassing ervan nog minder uitgewerkt dan bij de compensatie van natuur. Hierdoor komt 
landschapscompensatie (nog) niet voldoende uit de verf volgens een (ambtelijke) notitie10.  
Ook geeft de provincie aan 11 dat de compensatie van landschapswaarden anders is dan de 
compensatie van natuurwaarden. Dit omdat landschappen worden gevormd door 
ontwikkelingen die een plek in de ruimte krijgen en ontwikkelingen per definitie bij de 
landschapsdynamiek horen.  
 
In de POV wordt wel gesteld dat gemeenten een tiental kernkarakteristieken moet 
beschermen, zoals grootschalige openheid, karakteristieke waterlopen en oude dijken. Dit blijkt 
echter niet altijd goed geregeld te zijn in de gemeentelijke plannen. 
Over de compensatie van landschapswaarden is de POV minder uitvoerig. Artikel 4.5.f bepaalt 
hierover dat 'de toelichting op een bestemmingsplan inzicht moet bieden in o.a. de 
maatregelen die nodig zijn om de mogelijke schade aan kwaliteiten en waarden ten gevolge 
van realisering van het plan te voorkomen en te beperken of deze kwaliteiten en waarden 
elders te compenseren'. De POV verwijst beperkt zich op dit punt dus tot een informatieplicht 
naar voor het bestemmingsplan, zonder zelf nadere normen of beoordelingscriteria te geven.  
In de genoemde ambtelijke notitie van december 2014 geeft de provincie aan dat 
landschapswaarden niet altijd compenseerbaar zijn, met als voorbeeld dat bebouwing in een 
grootschalig open gebied niet te compenseren is. 
Als aanvullende suggesties worden in de notitie genoemd: 
“Om de compensatie van landschapswaarden beter te regelen dient er een duidelijke 
compensatieregeling voor aantasting van de kernkarakteristieken te komen. De Kwaliteitsgids 
Landschap inspireert de makers van ruimtelijke plannen bij het beschermen en ontwikkelen 
van de kernkarakteristieken. Daarnaast moet er een duidelijke toelichting komen bij art 4.5.f 
van de POV over hoe wij compensatie bij nieuwe ontwikkelingen zien. “ en  
“Voor het uitwerken van de bovengenoemde verbeteringen zijn op korte termijn de volgende 
acties nodig: 
1. Het opnemen van een duidelijke toelichting bij art. 4.5f van de POV over hoe de 
provincie compensatie bij nieuwe ontwikkelingen ziet. 
2. Het uitwerken van een compensatieregeling voor de in de POV beschermde 
kernkarakteristieken volgens het 'nee, tenzij'-principe en daar waar mogelijk het 'ja-mits'-
principe.  
3. Gemeenten stimuleren om de kernkarakteristieken vast te leggen in hun eigen beleid, 
inclusief de compensatieregeling.” 
In het POP worden bescherming en compensatie van het landschap nog wel wat verder 
uitgewerkt, maar met name voor projecten waar de provincie initiatiefnemer is. De 
hoogspanningsleidingen vallen hier niet onder. Via de POV wordt slechts een selectie van de 
(meest waardevolle) kernkarakteristieken beschermd. Bij sommige grootschalige projecten is 
aantasting van deze waarden onvermijdelijk, maar er wordt in de POV niets bepaald over de 
wijze waarop compensatie dient plaats te vinden. 
 
Werelderfgoed (titel 4.5 POV, artikel 4.34 Nationaal Landschap Middag-Humsterland) 
De hoogspanningsleiding loopt deels door het Nationaal Landschap Middag-Humsterland. Het 
                                                   
10 Bron: ambtelijke notitie: “Bescherming en compensatie van natuur en landschap in de provincie Groningen.  
Een overzicht van wat nu geregeld is en voorstellen voor verbetering” uit mail Doornbos A.J. December 04, 2014 
11Brigitte van Berkel / Arja Doornbos, LGW / Emiel Adema, 11-2-2015, betreft: Reactie bij beleidskaders en procedure natuur- en 
landschapseffecten van de NW 380 kV. 
Ambtelijke reactie, van Prov. Groningen (afd. LGW) bij de uitgangspunten en de aanpak en punten voor het compensatieplan, 
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beleid voor Nationale Landschappen is gedecentraliseerd naar de provincie. De 
verantwoordelijkheid van de landschappen is volledig bij de provincie en de gemeenten 
gelegd. In het bestemmingsplan dat betrekking heeft op het Nationaal Landschap Middag-
Humsterland worden regels gesteld ter bescherming van de landschappelijke openheid (…) en 
een verbod op nieuwe houtteelt, de aanleg van nieuw bos en boomgaarden.  
Ook hier is openheid niet gedefinieerd en worden hoogspanningsleidingen niet genoemd.  
 
Toestand Natuur en Landschap 2014 in de provincie Groningen 
Deze notitie beschrijft de stand van o.a. het landschap. De trends die daar uit naar voren 
komen, worden gebruikt om te beoordelen of het beleid effectief is en of er reden is voor 
bijstellingen. 
De conclusie ten opzichte van de (grootschalige) openheid van het landschap is dat deze 
geleidelijk afneemt: “Dit (de afname van openheid) proces verloopt langzaam, maar over een 
generatie leidt dat tot een substantiële verandering. De openheid van de Waddenkust en het 
Oldambt staan het meest onder druk”. Openheid is hier niet gedefinieerd. 
 
Noordervisie  
De Noordervisie 2040 gaat over de toekomst van Noord-Nederland en de kansen en 
uitdagingen voor het Noorden op gebied van onder meer milieu, ruimtelijke ordening, 
economie en bereikbaarheid. Deze visie is door de colleges van Gedeputeerde Staten van 
Groningen, Fryslân en Drenthe vastgesteld en is eind september 2013 in de 
Statenvergaderingen van Groningen, Fryslân en Drenthe besproken. 
De visie geeft het belang aan van ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke waarden, en voor de 
energielandschappen wordt gesproken over concentratie en bundeling van energie- 
landschappen die bijdragen aan de identiteit van het noorden.  
De uitspraken in de visie zijn in algemene termen benoemd, over hoogspanningsleidingen 
worden in relatie tot openheid geen uitspraken gedaan. 
 
Beleidsnotitie Landschap, Beleidsnotitie over de ontwikkeling van het landschap van de 
provincie Groningen (vastgesteld door Provinciale Staten, 2 juli 2014) 
De beleidsnotitie geeft de hoofdlijnen het landschapsbeleid weer dat is gericht op het 
behouden en het verbeteren van de kwaliteit van het Groningse landschap. De koers sluit aan 
bij het POP, het accent ligt in de visie op het landschap dat continue in ontwikkeling is en 
benaderd wordt vanuit een samenhangende structuur. De kernkarakteristiek ‘ openheid’ wordt 
genoemd.  
 
De hoogspanningsleiding loopt door het dijkenlandschap, het wierdenlandschap en het 
wegdorpenlandschap op zeeklei met essentieel kenmerk grootschalige openheid. De 
beleidsnotitie stelt dat ‘wat ruimte vraagt, moet kwaliteit geven’. Hiermee wordt bedoeld dat 
nieuwe ontwikkelingen landschapskwaliteit moeten toevoegen waaraan een “kwalitatief” 
ontwerp ten grondslag moet liggen met een zorgvuldige afweging op basis van kwalitatieve 
ruimtelijke criteria waarbij vanaf de start een inhoudelijk landschapsdeskundige en een 
ruimtelijk ontwerper betrokken moet zijn. 
Er zijn ruimtelijke ontwikkelingen waarbij het onvermijdelijk is dat landschappelijke waarden 
worden aangetast, zoals (…) een nieuwe hoogspanningsverbinding (…). Verlies van 
landschappelijke kwaliteiten kunnen worden gecompenseerd door investeringen in herstel van 
landschap in de nabije omgeving. De initiatiefnemer is hiervoor verantwoordelijk. Een 
beleidsnotitie over natuur- en landschapscompensatie is in ontwikkeling. 
 
Conclusie ten aanzien van provinciaal beleid 
Ten aanzien van het begrip openheid geven de beleidsnotities aan dat ‘openheid’ een 
kwaliteitsaspect van het Groningse land is dat meegenomen moet worden bij grootschalige 
projecten. Op diverse kaarten wordt aangegeven waar dit van belang is. Beleidsmatige 
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verankering en concrete uitwerking is echter beperkt. Bovendien is het begrip openheid niet 
kwantitatief gedefinieerd en ontbreekt er een toetsingskader. Door het ontbreken hiervan is niet 
objectief vast te stellen wat er onder openheid verstaan wordt, wat de eventuele aantasting is 
en hoe er gecompenseerd moet worden.  
 
Uitwerking Ad 2) Advies van het College van Rijksadviseurs

12 
In het advies van het College van Rijksadviseurs (CRA) worden suggesties voor een 
vergelijkings- en beoordelingsmodel voor de MER-varianten, voor ‘landschap’ gegeven, 
evenals een zienswijze op het naast elkaar plaatsen van het oude en nieuwe masttype, en het 
samengestelde (landschaps)beeld dat het oplevert. 
Voor het project NW380kV zijn de verschillen van wintrack- en vakwerkmasten van belang. In 
het advies van de CRA wordt over de effectenbeschrijving van hoogspanningsmasten op 
landschap genoemd dat de nadruk van de effectbeschrijving wordt gelegd op de regionale 
schaal: het lijn-niveau. Dit vanuit het uitgangspunt dat een individuele mast zelden wordt 
waargenomen, het is bijna altijd een achter elkaar geplaatste reeks masten die samen de lijn 
vormen die waarneembaar is, in samenspel met het landschap. 
 
Om te beoordelen wat de effecten zijn van de hoogspanningsverbinding op het landschap zijn 
heeft het CRA in haar advies enkele vragen beantwoord. Deze antwoorden zijn toegepast op 
de geplande NW380kV om te beoordelen hoe deze verbinding zich verhoudt tot de adviezen 
van de het CRA en cursief weergegeven. 
1. “Veranderen ecologische relaties of het gebruik van het landschap? De lijn moet zo zijn 
getraceerd dat deze geen veranderingen in het gebruik van het landschap veroorzaakt of de 
ecologische samenhang in het landschap verstoort”. 
De geplande NW380kV verbinding combineert op lijnniveau met de bestaande 
hoogspanningsverbindingen waarbij de oude verbindingen worden afgebroken In wezen komt 
er dus geen “nieuwe of beperkte” lijn bij. Het landschap heeft de verandering al ondergaan bij 
de plaatsing van de bestaande verbindingen in het verleden. Daarnaast Op mastniveau zijn de 
veranderingen in het landschap door de aanleg van de masten nieuwe verbinding beperkt.  
 
2. “Beïnvloedt de lijn de beleving van de landschappelijke hoofdstructuur? Dit effect is 
moeilijker te kwantificeren dan het bovenstaande punt, maar kan door een landschapsanalyse 
kwalitatief in beeld worden gebracht. Een ongewenste verandering van de landschappelijke 
hoofdstructuur ontstaat bijvoorbeeld wanneer een lijn over grote lengte parallel loopt langs een 
landschappelijke gradiënt. Daarmee vormt de lijn een grens op een plek waar feitelijk, haaks 
op de richting van de lijn, een- al of niet geleidelijke- landschappelijke overgang karakteristiek 
is”  
Bij deze vraag speelt voor de NW380-verbinding de discussie over openheid als 
karakteristieke kernwaarde. Met de 3D visualisatie van TenneT wordt een beeld gegeven van 
de mate van beïnvloeding van de landschappelijke hoofdstructuur. Ook hier is relevant dat er 
deels al een hoogspanningsleiding aanwezig is; de effecten op openheid zijn daardoor minder 
groot dan wanneer van een nieuwe leiding sprake is. Deels worden er ook lijnen verwijderd.  
 
3. Heeft de lijn het effect van een ‘landmark’ of is hij neutraal? Een hoogspanningslijn moet zo 
onzichtbaar mogelijk zijn, met lange rechtstanden en lange veldlengtes tussen de masten. Op 
de schaal van Nederland kunnen enkele plekken worden benoemd waar het passend is een 
hoogspanningslijn als landmark te laten werken, bijvoorbeeld bij de kruising van een rivier of in 
combinatie met meerdere technische elementen.  

                                                   
12 Bron: advies landschappelijke inpassing 380-kV lijnen, 9 maart 2010 (gericht aan Ministerie van VROM, DG Ruimte) Bijlage bij het 
Achtergrond document Landschap en Cultuurhistorie, MER hoogspanningsverbinding Zuid0West 38 kV, TAUW, 11 juli 2014 (document 
eigendom TenneT, auteursrechten TAUW) 
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Het tracé van de geplande NW380kV verbinding is met zo veel mogelijk rechtstanden 
ontworpen. Op een enkele plaats zijn knikken in het tracé. Compensatie voor deze afwijking in 
de lijn, is ter plekke vaak niet logisch of mogelijk en mogelijk lastig af te dwingen door het 
ontbreken van een concreet beleidsmatig toetsingskader. 
 
4. Bepaalt de lijn de identiteit van een plek? Om de lijn als ‘toevoeging’ in het landschap te 
ervaren moet het landschap in de beleving dominanter zijn dan de hoogspanningslijn(en). De 
lijn mag dus niet zélf de gebiedsidentiteit gaan bepalen en zo’n dominante claim leggen dat de 
identiteit van een gebied wezenlijk verandert. Bijvoorbeeld: als een hoogspanningslijn door een 
grote open polder loopt verandert de identiteit van de polder daar niet wezenlijk door, maar als 
de lijn dwars door een historische buitenplaats loopt, gaat de hoogspanningslijn de identiteit 
van die buitenplaats bepalen.  
Het open Groningse landschap bepaalt de gebiedsintensiteit, de lijn is beeldbepalend maar is 
niet dominanter dan de aanwezige openheid. Het door het CRA genoemde voorbeeld van een 
grote open polder is hier van toepassing en onderstreept deze conclusie. 
 
5. Hoe wordt de bundeling met andere infrastructuurlijnen ervaren?. (…) Het principe van 
‘bundeling’ kan positief uitpakken maar is dat niet per definitie. Vaak is het is een ingewikkelde 
ontwerpopgave om bundeling, bijvoorbeeld van twee hoogspanningslijnen, zo vorm te geven 
dat er nog steeds een rustig en vanzelfsprekend beeld ontstaat. (…). Naar de mening van het 
CRA moet het ‘bundelingsprincipe’ zowel bij het bepalen van de corridors als bij de keuze van 
een tracé op zijn ruimtelijke voor- en nadelen worden beoordeeld, en niet als bepalende 
richtlijn vooraf worden gehanteerd. 
Daar waar mogelijk is bij het bepalen van het tracé bekeken of bundeling met andere 
infrastructuur, zoals de Aduard mogelijk is.  
 
6.Wintrackmasten: Voor het combineren van nieuwe en oude masten geeft het CRA aan dat 
vanuit de wens om hoogspanningslijnen zo onopvallend mogelijk te laten zijn, het ‘combineren’ 
van verschillende lijnen een goed streven is, omdat er in dat geval minder masten nodig zijn 
dan bij het maken van twee afzonderlijke lijnen. “De nieuwe Wintrack-masten lenen zich 
optimaal voor combinatie van verschillende lijnen. Vanuit dit praktische voordeel om 
combinaties te kunnen maken en vanuit de milieutechnische voordelen is het logisch dat in de 
toekomst geheel wordt overgegaan op de nieuwe Wintrackmasten”.  
Bij bundeling van nieuwe 380 kV lijnen met bestaande hoogspanningslijnen moet de afweging 
gemaakt worden of hier nieuwe masten naast oude geplaatst kunnen worden. Het CRA pleit 
ervoor om, nu eenmaal gekozen is voor de Wintrack-mast, die mast vanaf nu consequent te 
gaan invoeren. Om te voorkomen dat de bundeling dan een te onrustig beeld geeft is een 
aantal maatregelen aan te bevelen: 
 
1 Als het niet mogelijk is een bestaande 150 KV lijn op een Wintrackmast te combineren deze 
150 KV lijn ondergronds brengen. Dit past in een meer algemene trend, waar het CRA van 
harte mee instemt, om 150 KV lijnen ondergronds aan te leggen. 
 
2 Als er om redenen van net-veiligheid twee 380 KV lijnen naast elkaar lopen in dat traject 
beide lijnen als Wintrack-tracé uitvoeren. Daarbij is het naar de mening van het CRA geen 
bezwaar alleen het gebundelde traject van de bestaande lijn in Wintrack uit te voeren. Wel is 
de eenvoud van de Wintrackmast in overgangssituaties (bv hoekmasten, eindmasten) nog een 
belangrijke ontwerpopgave. 
3 Als voorlopig een vakwerk-lijn naast een Wintrack-lijn blijft bestaan, dan is het gewenst de 
veldlengte van beide lijnen zoveel mogelijk gelijk te maken. Omdat de beide masten zo 
ongelijksoortig zijn vindt het CRA het een beter beeld opleveren als ze nadrukkelijk een 
ongelijke hoogte hebben, waardoor de ene mast als het ware de andere mast ‘aan de hand 
meeneemt’. 
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De nieuwe 380 kV verbinding zal in zijn geheel gecombineerd worden met de huidige 110kV 
en 220kV verbindingen. De oude verbindingen worden hierbij dan afgebroken. Bij de 
eindsituatie zullen er alleen wintrackmasten staan en zullen er geen vakwerkmasten en 
wintrackmasten naast elkaar aanwezig zijn.  
 
Conclusie ten aanzien van het advies CRA 
De aanleg van de nieuwe hoogspanningslijn heeft in principe effecten op het bestaande open 
landschap. De mate waarin deze effecten optreden zijn echter van beperkte invloed op het 
landschappelijk hoofdpatroon, omdat de nieuwe verbinding bestaande verbindingen vervangt. 
De identiteit “ van de plek” ondervindt wel effecten, de zichtbaarheid daarvan vindt is echter 
beperkt minder plaats. 
 
Algehele conclusie en aanbevelingen 
Uit de beleidsdocumenten van de provincie Groningen blijkt dat ‘openheid’ een kwaliteitsaspect 
van het Groningse land is. Het begrip is echter niet kwantitatief gedefinieerd en er ontbreekt 
een toetsingskader in de beleidsdocumenten.  
Bij toetsing van het tracé van de nieuwe verbinding aan het advies van de het CRA komt naar 
voren dat de vormgeving van het tracé overeenkomt met de adviezen die de het CRA heeft 
opgenomen. 
 

Conclusie 
Het aanleggen van de nieuwe verbinding (en overigens ook het afbreken van de bestaande 
verbindingen) leveren geen effecten op het thema openheid van het landschap. Grootschalige 
maatregelen zijn daarmee niet aan de orde. Zou er al sprake van aantasting (hetgeen hier niet 
het geval is), dan is dit niet kwantificeren, omdat het begrip “openheid” niet nader gedefinieerd 
is in de beleidsnotities.  
Er zal wel aandacht besteed moeten worden aan de invloed van de nieuwe verbinding op 
specifieke plekken langs het tracé. Dit zal gebeuren in het landschapsplan waarbij de 
landschappelijke inpassing van de verbinding zal worden uitgewerkt.  
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Verslag bestuurlijk overleg 380 kV Eemshaven-Vierverlaten, 28 
februari 2017 
Deelnemers: Provincie Groningen (  

 Gem. Delfzijl (  Gem. Loppersum (  
, Gem. Bedum (  Gem. Winsum ( ), Gem. Zuidhorn (  

Gem. Groningen (  Gem. Ten Boer ( ), Gem. Eemsmond  
, Tennet ), Ministerie van EZ (  

 
 
De provincie stelt voor met twee onderwerpen te beginnen: allereerst de vraag over de 
urgentie van deze verbinding. Ten tweede de uitkomsten van het proces met de Tweede 
Kamer. Daaraan voorafgaand vraagt de provincie of er aanmerkingen zijn bij het 
verslag. Op basis van de reacties constateert de provincie dat het verslag akkoord is. de 
Dan provincie stelt vervolgens voor om in te gaan op de urgentie van deze verbinding. 
 
EZ verwijst hiervoor naar Tennet. 
 
Tennet geeft aan dat een overzicht heeft meegenomen om helder te maken waar het 
over gaat. Zoals bekend is het urgent dat de nieuwe hoogspanningsverbinding van 
Eemshaven naar Vierverlaten wordt gerealiseerd. In het noorden speelt een knelpunt 
met de afvoer als de gascentrale, de kolencentrale en de windenergie tegelijk willen 
leveren aan het net. De drie betrokken opweklocaties zijn momenteel met een steeltje 
verbonden. Dit wordt tijdelijk opgelost met een steviger verbinding. Hiermee lossen we 
echter een klein deel op van het probleem dat we nu hebben. Het probleem wordt weer 
groter zodra Cobra wordt aangesloten op Eemshaven. Verder komt er extra 
transportcapaciteit van en naar Duitsland door plaatsing van een extra transformator in 
Meeden waardoor de druk op de nu zwaarbelaste oostelijke 380 kV verbinding tussen 
Zwolle en Eemshaven nog groter wordt. Verder komen er extra spoelen en 
condensatoren in station Eemshaven. Van de buitenkant lijken deze op transformatoren, 
maar zijn het niet. Deze dienen voor het beter aansturen van het voltage.  
 
De provincie informeert of deze aanvullingen in het systeem leiden tot minder druk op 
het nu nemen van een besluit? Destijds zijn we meegegaan in het VKA juist vanwege de 
urgentie. Als dat met deze verbinding verminderd kan worden zou er meer tijd zijn voor 
het nemen van een besluit. 
 
Tennet geeft aan dat het probleem alleen maar groter wordt. 
 
EZ vraagt of het niet kunnen afvoeren van de energie van de kolen en wind niet kunnen 
leidt ook tot veel extra kosten. 
 
Tennet legt uit dat je de stroom niet kunt afvoeren betekent dat je capaciteit stil moet 
leggen. Dat moet je afkopen en is ook maatschappelijk ongewenst. 
 
De provincie vraagt naar de hypothetische situatie dat de kolencentrales sluiten. 
 
Volgens Tennet heb je in zo’n geval weer ruimte maar die ruimte is er vandaag niet. Alle 
nieuwe ontwikkelingen waar nu al over gesproken wordt tellen ook weer snel op.  
 
De provincie geeft aan dat we in deze discussie een verschil moeten maken in what if’s 
en de huidige situatie waarin de druk zodanig hoog is dat er snel wat moet gebeuren. 
Dat was aanleiding om te blijven bij het VKA. De provincie vraagt of ze het goed 
begrepen hebben dat de tijdelijke lijn niets af doet aan de urgentie en het klopt dat de 
druk wel eens groter zou kunnen worden.  
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Tennet bevestigt dit. Het is nog steeds van belang dat de verbinding snel wordt 
gerealiseerd. 
 
De provincie Groningen geeft aan dat ze dolgraag het gebied ten noorden van de 
provincie in ontwikkeling zouden nemen voor wind maar dat dat een ander type 
discussie is. Evenals de discussie over het sluiten van kolencentrales. 
 
Tennet geeft hierop aan dat mocht de politiek daartoe besluiten zij dan ook verwachten 
dat dit productievermogen moet worden opgevuld met windenergie die ook weer moet 
worden afgevoerd. 
 
De provincie geeft aan dat dat ook een what if discussie is dus die moeten we om het 
zuiver te benaderen buiten de discussie houden. Daarmee hebben we dit punt voldoende 
besproken. De provincie vraagt aan EZ om de aanwezigen mee te nemen met de 
ontwikkelingen naar aanleiding van de bespreking in de Tweede Kamer. 
 
Het minister van EZ geeft aan dat zoals bekend eind vorig jaar een brief is uitgegaan 
naar de Tweede Kamer. EZ gaat ervan uit dat de inhoud daarvan bekend is dus niet 
hoeft te worden herhaald. Op 14 december is deze brief behandeld in de Tweede Kamer. 
Naar aanleiding van deze behandeling is er een motie ingediend door het kamerlid Van 
Veldhoven die ook is aangenomen. In die motie staan twee zaken: ofwel 10 km 
verkabelen ofwel  compensatie natuur en investeringspakket voor herstel cultuurhistorische 
objecten in zone 3 km aan weerszijden en versterken landschappelijke structuren in zone van 5 
km. 
 
De provincie vult aan dat voor compensatie in de tekst van de motie ruimhartige compensatie 
stond. 
 
Vanuit EZ wordt  

e minister heeft de 
Kamer ook al geïnformeerd dat hierover vanuit EZ met de Groningse bestuurders in gesprek wordt 
gegaan. EZ wijst erop dat de brief aan de Kamer hierover is meegestuurd met de stukken. EZ wijst 
erop dat dit de wat hun betreft de functie is van dit overleg. Het idee is om dit te benutten om na 
te gaan hoe de regio erin staat. Dit overleg is daarmee belangrijk voor de minister om z’n mind op 
te maken. Ter voorbereiding op dit overleg is EZ met de minister in gesprek gegaan over wat hij 
wil met deze motie. De minister heeft aangegeven dat hij al besloten heeft tot volledige 
bovengrondse aanleg. Daar gaat hij niet op terugkomen. Optie 1 van de motie vervalt daarmee. 
De minister heeft gekeken wat er nu al staat in de brief die hij heeft geschreven naar de Tweede 
Kamer. Hierin is al een compensatiepakket genoemd voor natuur waarover ook al 
overeenstemming bestaat. Ook is er al een fors landschapspakket aangekondigd. Voor de goede 

 
 

 
De provincie wijst erop dat  

 
 
EZ  De minister heeft ook gekeken hoe hij de regio op een goede manier de regio 
verder tegemoet kan komen. De minister wil op een andere manier meer ruimte geven in het 
landschapspakket.  

 
 
 

 
 

 
Hij is ook bereid om  
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De provincie vraagt om een reactie te van de deelnemers. 
 
Gemeene Ten Boer  
 
EZ antwoordt   
 
De provincie antwoordt dat  

 
 
EZ geeft aan dat door  

 
 

 
Bedum geeft aan  

 
 
e 

geen argument te geven waarom je niet ondergronds zou willen is voor Bedum teleurstellend. 
 
Zuidhorn . 
 
Winsum  
 
De provincie geeft aan  

 

 
 

 
EZ antwoordt dat we zouden kunnen werken met een kader op basis waarvan de 
provincie de regie krijgt. Dat kader is gezamenlijk met jullie vastgesteld. 
 
De provincie vraagt of de maatregelen als zij voldoen aan het kader niet meer hoeven te 
worden voorgelegd aan de minister. 
 
EZ bevestigt dit. Als we het zo kunnen oplossen is dat niet nodig. 
 
Tennet benadrukt dat   
 
De provincie geeft aan  

 
 
Tennet geeft aan  
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De provincie geeft aan  
  

 
EZ geeft dat  

 
 
De provincie geeft aan  

. 
 
EZ wijst erop  
 
De provincie geeft aan  

 
 
 

*Schorsing van de vergadering* 
 

De provincie heet iedereen weer welkom terug. De provincie wijst erop dat  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
EZ vraagt of . 
 
De provincie antwoordt dat  

 

 
EZ geeft aan da  

 
 

 
De provincie wijst erop dat . 
 
EZ antwoordt dat dat zowel speelt bij  
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hoogspanningsprojecten gebruikelijk is.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
De provincie wijst erop dat dit voor hun lastig is.  

 
 

 

 
 

 
EZ wijst erop dat  

  
 
De provincie geeft aan  

 
 
EZ geeft aan dit  

 
  

 
Volgens de provincie kunnen w  

 
 
EZ vraagt of . 
 
De provincie geeft aan  

 

 
EZ vraagt hoe  

  
 
Volgens de provincie  
 
EZ wijst op het risico  

 

 
Volgens de provincie zijn  
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EZ wijst erop dat zij wel een heel harde voorwaarde hebben meegekregen van de 
minister, namelijk dat er een pakket ligt dat dit voorjaar meekan in het Inpassingsplan. 
 
De provincie geeft aan dat  

 
 
EZ vraagt of ze zich terug kunnen trekken voor onderling willen overleg. 
 

*Schorsing van de vergadering* 
 
EZ geeft aan dat ze  

 
 

 
 

  
 

 
 
Volgens de provincie zit daar  

.  
 
EZ wijst erop dat we 8 en 9 maart informatie-avonden hebben gepland om de mensen 
bij te praten waar we staan. EZ wil  

 
 
De provincie geeft aan  

 
 

 
  

 
EZ geeft aan dat het mogelijk is om in lijn met brief van de minister aan de Kamer te 
melden dat we met elkaar in gesprek zijn. 
 
Volgens de provincie kunnen we melden dat we in gesprek zijn over de motie. Daarmee 
bedoelen provincie en gemeenten dan ook de motie als geheel. De provincie vat samen 
we afspreken dat terug gegaan zal worden naar de minister van EZ.  

 
 

 
EZ wijst erop dat ze nog een gesprek hebben staan met de 16 organisaties voorafgaand 
aan de informatie-avond in Bedum. 
 
Provincie wijst op punt 6 op de agenda, de planning. Ze hebben aangegeven zich in te 
zullen spannen om de planning te kunnen halen. Het landschapsplan komt dus nog 
terug. Punt 8 op de agenda is de uitnodiging voor de excursie om de windtrackmasten 
van een 380 kV verbinding te bekijken in de westelijke randstad. De provincie vraagt of 
hier behoefte aan is. 
 
EZ geeft aan dat het idee was dat dit bezoek voor een deel bestuurlijk en voor een deel 
ambtelijk zou kunnen worden ingevuld. Het geeft een idee wat de impact van de 
wintrackmasten betekent. 
 
De provincie geeft aan dat ze dit aanbod zeer waarderen. Ze zullen wel moeten nagaan 
of dit agendatechnisch mogelijk is. De provincie stelt voor dat deze uitnodiging wordt 
gecirculeerd door de verschillende gemeentehuizen. 
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De provincie wijst op nog het punt van communicatie. Volgens de provincie is lijn dat ze 
in goed gesprek zijn om uitvoering te geven aan de motie  
 
Winsum vraagt EZ gaat melden in het gesprek met de 16 organisaties. 
 
EZ geeft aan dat ze zullen melden dat ze in goed gesprek zijn over de uitvoering van de 
motie. Verder ligt er van de kant van de 16 organisaties allerlei correspondentie dat er 
niet wordt gecommuniceerd. Dat is niet het geval. Er is veel gesproken met gemeenten, 
bestuurders en omwonenden. Voor een deel nog niet met de 16 organisaties omdat die 
later in beeld kwamen in het proces. Tijdens het gesprek zal EZ uitleggen hoe ze tot het 
VKA zijn gekomen en waar ze nu staan. Voor EZ is van belang dat  

  
 
De provincie doet een rondvraag 
 
EZ wijst op het belang van nog een bestuurlijk overleg om het pakket met elkaar af te 
kunnen hechten. 
 
De provincie bevestigt dit  het lijkt hun goed om dat ambtelijk te bekijken. Sowieso 
zal het gesprek over de invulling eerst ambtelijk worden gevoerd. 
 




