
Voorbereidingsmemo

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 19 augustus 2020

Betreft 
x Collegebrief

x Wensen en bedenkingen

Titel en datum van het stuk (+ link):
IEA en concept-regioadvies Net op Zee ten Noorden van de Waddeneilanden (wensen en 

bedenkingen)

IEA-en-concept-regioadvies-Net-op-Zee-ten-Noorden-van-de-Waddeneilanden-wensen-en-

bedenkingen 

Korte samenvatting:
Het project ‘Net op Zee Ten Noorden van de Waddeneilanden’ heeft tot doel om het nieuwe 

windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden aan te sluiten op het Nederlandse 

hoogspanningsnet. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij een bestaand hoogspaningsstation in 

Burgum, Vierverlaten of de Eemshaven. Voor de ondergrondse kabel zijn in totaal negen tracés in 

beeld, drie naar elk station. De regio, met daarin 9 gemeenten, 2 waterschappen en 2 provincies is 

voornemens met een gezamenlijk advies hierin te komen. Eind mei bent u geïnformeerd over de 

input van het college voor dit regioadvies. Het advies wordt u nu voor wensen en bedenkingen  

voorgelegd. Wat betreft de regio valt de aansluiting Burgum af, en heeft ook Vierverlaten niet de 

voorkeur. Regiopartijen adviseren de kabel via tracé Eemshaven West aan te leggen,  maar alleen als 

rekening wordt gehouden  met een aantal randvoorwaarden. De impact op de gemeente Groningen 

is beperkt. Alleen als de kabel in Vierverlaten aanlandt gaat het tracé over korte afstand over 

bedrijventerrein Westpoort.

Vermeld op LTA?
x nee

Deadline?
x ja, 23 september is deadline voor wensen en  bedenkingen t.a.v. regioadvies

Doel van de activiteit
x Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
x conform, impact op gemeente klein, eensgezind advies van regio

Voorgeschiedenis

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/IEA-en-concept-regioadvies-Net-op-Zee-ten-Noorden-van-de-Waddeneilanden-wensen-en-bedenkingen
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/IEA-en-concept-regioadvies-Net-op-Zee-ten-Noorden-van-de-Waddeneilanden-wensen-en-bedenkingen


Informatieve brief over voorkeursalternatief van het college m.b.t. regioadvies:  

Voorkeursalternatief-regioadvies-Net-op-Zee-ten-Noorden-van-de-Waddeneilanden.pdf

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Als conformstuk in meningsvormende bijeenkomst met gelegenheid tot enkele  vraag of opmerking, 

en vervolgens als conformstuk in besluitvormende vergadering     

Nadere informatie
n.v.t.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Voorkeursalternatief-regioadvies-Net-op-Zee-ten-Noorden-van-de-Waddeneilanden.pdf
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