
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Via deze brief informeren wij u over het besluit van Gedeputeerde Staten van 

de provincie Groningen om het ‘Programmaplan Landschapsmaatregelen 

380kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten’ vast te stellen. 

Het programmaplan fungeert als uitvoeringskader en bevat gemaakte 

afspraken tussen provincie, gemeenten en TenneT. Het uitvoeringskader zorgt 

voor de vertaalslag van de ideeën voor landschapsmaatregelen naar de 

uitvoering. Het geeft een beschrijving van de kapstok voor het versterken van 

de kernkarakteristieken van de landschappen. Daarbij wordt onderverdeling 

gemaakt in ‘Dorpen en dorpsgebieden’ en ‘Blauwe en groene structuren’.   

Ook gaat het programmaplan in op de verdeling van beschikbare middelen, 

werkwijze, rolverdeling van de betrokken partijen en participatie.  

In de bijgevoegde brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten, die u 

ook rechtstreeks als afschrift ontvangt, is een uitgebreide stand van zaken 

gegeven over de procedure omtrent de aanleg van de hoogspanningslijn en 

bijbehorend Programmaplan voor het treffen van landschapsmaatregelen. 

 

Programmaplan voor gemeente 

De aanlanding van de hoogspanningslijn op het reeds aanwezige 

transformatorstation Vierverlaten maakt dat de gemeente Groningen via het 

programmaplan aanspraak kan maken op middelen om 

landschapsmaatregelen te treffen. Middelen komen beschikbaar wanneer 

maatregelen binnen een bepaalde afstand tot de hoogspanningslijn worden 

getroffen. Naast het gebied rondom Vierverlaten komen landschapsprojecten 

in de omgeving van Sint Annen en Ten Boer komen ook in aanmerking. In 

nader overleg zal voor deze projecten worden besproken hoeveel de bijdrage 

vanuit het programma zal worden. Dit zou volledige financiering dan wel 

cofinanciering kunnen zijn.  
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Verkenning naar landschapsmaatregelen gestart 

De gemeente vervult de rol om projecten te definiëren die uitgevoerd kunnen 

worden onder het programmaplan. Op dit moment is een eerste verkenning 

gestart naar geschikte projecten. Dit doen wij enerzijds in gezamenlijkheid 

met onder andere de Vereniging Wijkraad Hoogkerk en stichting 

Landschapsbeheer Groningen. Anderzijds inventariseren wij projecten via 

bestaand beleid en visies, zoals de dorpsvisies van Ten Boer en Sint Annen. 

De inventarisatie willen wij halverwege dit jaar hebben afgerond. De 

verwachting is dat de aanleg van de hoogspanningslijn in het voorjaar van 

2020 start. Dat is dan ook het moment waarop het treffen van 

landschapsmaatregelen start. De middelen vanuit het programmaplan zijn 

beschikbaar tot en met 2026.  

 

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

de burgemeester,     de secretaris, 

Peter den Oudsten     Diana Starmans 

 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 

 

 


