
Voorbereidingsmemo
Conform

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 31 augustus 2022

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Vaststelling bestemmingsplan 110 kV kabelverbinding Groningen, Hunze – Bloemsingel (13 juli 2022).
Vaststelling-bestemmingsplan-110-kV-kabelverbinding-Groningen-Hunze-Bloemsingel

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Rolf Sieben – Jurist omgevingsrecht, 06-43554958, rolf.sieben@groningen.nl
Marieke Eillert – bestuursadviseur (weth. Van Niejenhuis), 06-55406532, marieke.eillert@groningen.nl

Korte samenvatting:
De 110 kV-stations Bloemsingel en Hunze zijn door middel van een ondergrondse kabel met elkaar 
verbonden. De huidige kabel is sinds 1964 in gebruik en is aan vervanging toe. Een nieuwe kabel kan 
meer energie aan en is sneller te repareren. Met een nieuwe kabel is de leveringszekerheid beter te 
garanderen. Voorliggend plan voorziet in de vervanging. De nieuw aan te leggen ondergrondse 
verbinding volgt niet hetzelfde tracé als dat van de bestaande verbinding. Tijdens de ter inzage 
legging zijn er twee zienswijzen ingediend. Deze zien niet op de planvorming, maar op de 
herinrichting van de omgeving van de Bloemsingel na afloop van de werkzaamheden. Deze 
zienswijzen worden separaat in behandeling genomen. Uit het overleg met de Provincie, de 
Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, Veiligheidsregio, Gasunie en Tennet zijn geen 
reacties gekomen die leiden tot planaanpassing.

Wijze van behandeling 
Conform
Bij conformstukken is er alleen gelegenheid tot het stellen van een korte vraag of het maken van een 
kort statement. Woordvoering bij een conformstuk moet daags voor de sessie bij de griffie worden 
aangemeld, zodat de desbetreffende portefeuillehouder kan worden uitgenodigd.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
De zienswijzen die zijn ingediend slaan op vervolgstappen na aanleg van de kabel en dus niet op de 
aanleg zelf. Tevens is er door externe partijen als bijvoorbeeld de Veiligheidsregio geen reacties 
gekomen waardoor over moet worden gegaan tot planaanpassing. Daarom is de verwachting dat hier
geen politieke discussie nodig is.

Voorgeschiedenis / dossier
Ter-inzage-legging-ontwerpbestemmingsplan-110kV-kabelverbinding-Groningen-Hunze-Bloemsingel 
(collegebrief d.d. 31 maart 2022)

Nadere informatie
N.V.T.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Ter-inzage-legging-ontwerpbestemmingsplan-110kV-kabelverbinding-Groningen-Hunze-Bloemsingel
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