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Underwerp 

Voorkeursalternatief Eemshaven west t.b.v. Net op zee ten noorden Waddeneilanden 

 
 

Wy stelle jo foar kennis te nimmen fan: 

De brief van het ministerie van Economische Zaken en klimaat van 14 januari 2021 waarin de 

minister zijn voorkeursalternatief Eemshaven west kenbaar maakt voor de aansluiting van het 

Net op zee ten noorden van de Waddeneilanden. 
 

 

Koarte gearfetting 

In het zoekproces naar de aansluiting van het beoogde windmolenpark ten noorden van de 

Waddeneilanden heeft de minister als voorkeursalternatief voor Eemshaven-west gekozen. 

 

Ynlieding 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is bezig met een zoekproces voor de 

netaansluiting van een gepland windpark ten noorden van de Waddeneilanden. Voor het project 

moet een nieuw transformatorstation worden gebouwd. Mogelijke aansluitlocaties waren Burgum, 

Vierverlaten en de Eemshaven.  

 

Histoarje 

Na het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is er een integrale effectanalyse 

(IEA) opgesteld, zijn er adviezen waaronder het gezamenlijk regioadvies uitgebracht en heeft de 

Commissie voor de milieueffectrapportage advies gegeven over het MER fase 1. Hierna is als 

verdieping nog een verziltingsonderzoek uitgevoerd en is er een Joint Fact Finding proces 

gevolgd. Het door de minister gekozen voorkeurstracé is in lijn met het eerder afgegeven en door 

de gemeente mede ondertekende regioadvies. 

 

Kearnboadskip 

Als resultaat van deze voorbereiding is door de minister op 14 januari 2021 als 

Voorkeursalternatief het tracé Eemshaven west gepubliceerd waarbij naast dit tracé ook nog 

een geoptimaliseerd tracé (rechte lijn door Waddenzee) als optie is bedacht. Het 

(voorkeurs)leidingtracé en de locatie van het transformatorstation liggen niet in onze gemeente. 

Gelijktijdig is voor het leidinggebied een voorbereidingsbesluit genomen om ontwikkelingen die 

het gebied minder geschikt maken voor deze gewenste ontwikkeling te blokkeren. 

 

Konsekwinsjes 

Het (voorkeurs)leidingtracé en de locatie van het transformatorstation liggen niet in onze 

gemeente. 



Side : 2 

 
 
 
 
Kommunikaasje 

Het ministerie verzorgt de verdere voorbereiding en de publicaties. 

 

Ferfolchtrajekt 

Voor het voorkeursalternatief wordt een Rijksinpassingsplan opgesteld. Dit plan zal gelet op de 

ligging van het gekozen tracé niet van invloed zijn op het grondgebied van de gemeente. Mocht 

bij een verdere ontwikkeling van het project de minister toch een andere keuze maken, dan zal 

uw raad geïnformeerd worden. 

 

 

Buitenpost, 15 februari 2021 
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