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Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen over het proces om te komen tot het
regioadvies in het kader van NoZ, Ten noorden van de Wadden

Geachte mevrouw Goede en heren Brouwer, Knol en Van der Weijde,

Uw schriftelijke vragen, gesteld op 19 mei ex artikel 42 van het reglement van orde beant-
woorden wij als volgt.

Uw vragen heeft u als volgt ingeleid:
Ondanks dat GS en de regiopartners voor tracéaltematief Eemshaven Oost zijn, wil men
meewerken aan tracéaltematief Eemshaven West. Het voorkeursalternatief Eemshaven
West, waarbij de kabel over het oostelijke deel van Schiermonnikoog loopt, leidt echter tot
steeds meer maatschappelijke weerstand. Bewoners-, natuur- en landbouworganisaties zijn
faliekant tegen het plan. Inmiddels is een handtekeningenactie tegen de kabel al 24.000 keer
ondertekend. Volgens tegenstanders zou de schade die aan de natuur wordt aangebracht op
Schiermonnikoog en op het vasteland niet te compenseren zijn. Er lijkt weinig draagvlak te
zijn voor Eemshaven West. Ondanks dat de minister in februari een voorkeursbesluit nam,
heeft hij recent aangegeven het tracé te willen heroverwegen. Reden voor 066, GL, PvdD en
SP om vragen te stellen over het proces en de afwegingen die GS heeft gemaakt.
U haalt in uw inleiding een vijftal publicaties aan die uw inleiding ondersteunen.

Zoals u ook de inleiding van uw vragen begint, hebben de regiopartners gezamenlijk het tra-
céalternatief voor Eemshaven West geadviseerd richting de minister. Het oostelijke tracé zou
op basis van kennis van EZK en TenneT vanwege technische complexiteit en de lastige ver-
gunbaarheid niet uitvoerbaar zijn. Doelstelling is dat het `Windparkten noorden van de Wad-
den' vanaf 2026 kan worden aangesloten op een hoogspanningsstation. Vanuit Fryslán heeft
Gedeputeerde Staten altijd ingezet op de belangen van de lokale overheden, omgeving en
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inwoners op de eilanden Ameland en Schiermonnikoog en in de noordoostelijke gemeenten
van de provincie.

4wai
Uit eindelijk is het Rijk, de minister van EZK, verantwoordelijk. Nu de minister het onderzoek
'Innovatie Doorkruising Waddengebied' laat uitvoeren, in het kader van het programma Ver-
kenning Aanlanding Wind op Zee 2030 (VAWOZ), is er gelijktijdig afgesproken dat er geen • rim,.onomkeerbare stappen worden gezet in het project Net op Zee, ten noorden van de Wad-
den. Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat er andere keuze gemaakt zou kunnen worden, zijn Cin
wij, samen met de andere regiopartijen, bereid om het gesprek aan te gaan met het ministe-
rie. Wat voor ons van belang is, is dat er met een brede blik wordt gekeken naar de moge-
lijke integrale effecten en oplossingen voor het Unesco Werelderfgoed Waddenzee.

Gezien de complexiteit van het proces en de hoeveelheid werk heeft de provincie Fryslán
aangeboden om de gemeente Schiermonnikoog te ondersteunen in dit traject. De gemeente
Schiermonnikoog heeft aangegeven vanaf eind mei 2021 hier ook gebruik van te willen ma-
ken.

Dan de beantwoording van uw schriftelijke vragen.

Vraag 1:
GS schrijft in haar brief van 9 juni 2020 dat het concept regioadvies werd opgesteld op basis
van de Integrale Effecten Analyse (IEA) en een beraadslaging met de dagelijkse besturen
van o.a. de betrokken gemeenten. Wat was GS haar inzet tijdens die beraadslaging? Is GS
bereid om de verslagen van die beraadslaging te delen met PS? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 1:
Het opstellen van het regioadvies was een interactief proces samen met de overige twaalf
regionale en lokale overheden met ondersteuning van Berenschot. De input voor het regio-
advies was de lEA met daarin ook de MER fase 1 en de Joint Fact Finding. Vanuit Fryslán
zijn de aspecten cultuurhistorie, landschap, natuur en geluid (laag frequent geluid) nadrukke-
lijk ingebracht. Maar ook de mening van de belanghebbenden in het gebied, is uitdrukkelijk
naar voren gebracht. De lokale overheden hebben, via de gemeenteraden en algemene be-
sturen, een achterban raadpleging georganiseerd.

De verslaglegging van de vier bestuurlijke vergadering om te komen tot het regioadvies is
verzorgt door bureau . Het vrijgeven van deze verslagen is niet alleen aan Gede-
puteerde Staten maar ook aan de andere twaalf deelnemende overheden. Voor het vrijgeven
van deze verslagen willen wij eerst afstemmen met deze overheden. Wanneer de andere or-
ganisaties geen bezwaar hebben tegen het vrijgeven van de verslagen zullen wij ze geanoni-
miseerd aan u doen toekomen.

Vraag 2:
Uit bijlage ll in het Regioadvies zou blijken dat er bij tracéalternatief Eemshaven West sprake
is van maatschappelijk draagvlak (politiek en bewoners). Wat verstaan de regiopartners, en
in het bijzonder GS, onder maatschappelijk draagvlak en hoe is dit onderzocht? Wanneer
kwam GS tot de conclusie dat er sprake was van voldoende draagvlak?

Antwoord vraag 2:
Om te komen tot het regioadvies hebben de individuele regiopartners gebruik gemaakt van
de instrumenten de ze zelf tot hun beschikking hadden om input te genereren voor het regio-
advies. GS heeft hiervoor PS geïnformeerd op 1 mei 2020 en 10juni 2020 (resp. brieven nr.
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01759553 en nr. 01771074). Elke regiopartij heeft een eigen invulling aangegeven aan het
verkrijgen van input voor het regioadvies. De opstelsom van de input heeft geleidt tot deze
conclusie zoals die in de brief staat benoemd.

Vraag 3:
Het blijkt dat bewoners-, natuur-, en landbouworganisaties tegen tracéalternatief Eemshaven
West zijn. Kunt u aangeven of maatschappelijke partijen in het proces betrokken zijn? Zoja,
welke maatschappelijke partijen zijn betrokken geweest en op welke manier? Is GS nog
steeds van mening dat er voldoende maatschappelijk draagvlak is voor Eemshaven West?

Antwoord vraag 3:
De verantwoordelijkheid voor het betrekken van alle partijen ligt bij het ministerie van EZK en
TenneT. Om te komen tot de MER fase 1 en het lEA heeft het ministerie van EZK en TenneT
een omgevingsproces, conform de Omgevingswet, opgezet. Hiervoor zijn werkgroepen en
inspraakavonden (zowel nog fysiek als digitaal) georganiseerd. Tijdens deze avonden, maar
ook op latere momenten, konden alle belanghebbende partijen maar ook elke inwoner mee-
praten. Er is een website gelanceerd waar alle informatie is te vinden, zo ook de verslagen
van alle bijeenkomsten: https://wwvv.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden/overige-
pagina-s/publicaties

Zoals bij u bekend is het Rijk verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van het onder-
grondse hoogspanningstracé en het daarbij behorende proces om te komen tot een uiteinde-
lijk besluitvorming. Het benoemen van alle partijen die betrokken zijn in dit proces gaat heel
ver, met het risico dat wij partijen vergeten, wij verwijzen dan ook graag naar de website over
het project (zie de hiervoor ingevoegde link).

Vraag 4:
Ondanks dat de milieueffectrapportage uitwijst dat Eemshaven Oost het meest milieuvrien-
delijke alternatief is, wilt u vanwege technische complexiteit en lastige vergunbaarheid mee-
werken aan Eemshaven West. Kan GS aangeven hoe zij die afweging heeft gemaakt binnen
de kaders van de Brede Welvaart?

Antwoord vraag 4:
Brede Welvaart heeft u gedefinieerd in de Omgevingsvisie 'De Romte Diele' als: alles wat de
kwaliteit van leven in het hier en nu beïnvloedt en de mate waarin dat ten koste gaat van la-
tere generaties of van mensen elders in de wereld (CBS 2019).

Vanuit het rijksbeleid zoals verwoord in het huidige regeerakkoord is in de Routekaart 2030
afgesproken dat er 7 gigawatt aan windparken op zee bij komt op de bestaande afspraken
(Routekaart 2023 bevatte reeds 3.5 gigawatt). Hiermee wordt een CO2-reductie gerealiseerd
en wordt in totaal 40% van het totale huidige elektriciteitsverbruik in Nederland verduur-
zaamd.

Om dit mogelijk te maken is het relevant dat toekomstige windparken worden aangesloten op
hoogspanningsstations op land. Waarbij de voorkeur uitgaat naar aanlandingslocaties waar
ook afnemers zitten en waar het netwerk is ingericht om de opgewekte elektriciteit middels
hoogspanningsleidingen te transporteren over Nederland. Dit zijn in ingrediënten om te ko-
men tot een verduurzaming van de samenleving en daarmee te voldoen aan de Brede Wel-
vaart van heel Nederland en daarmee ook Fryslán. Brede Welvaart is niet een direct toet-
singscriteria geweest voor het regioadvies, echter de aanlanding van het project Net op Zee,
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ten noorden van de Wadden is voor de klimaatdoelstellingen en de energietransitie van
Noord Nederland wel relevant.

Vraag 5:
Tracéaltematief Eemshaven West gaat dwars door kwetsbare natuurgebieden op het eiland
en hoogwaardige landbouwgrond. Echter, in de lEA wordt de doorkruising van kwetsbare na-
tuurgebieden op het eiland niet benoemd als een van de nadelen van tracéaltematief Eems-
haven West. Alleen de doorkruising van hoogwaardige landbouwgrond wordt benoemd.
Waarom is dit niet als zodanig benoemd? Was GS hiervan op de hoogte? Zo ja, heeft dit een
rol gespeeld in de afweging die u samen met de regiopartners heeft gemaakt?

Antwoord vraag 5:
In de vervolgfase, m.e.r. fase 2, dient gekeken te worden hoe het ondergrondse hoogspan-
ningstracé onder het eiland doorgaat. Hiervoor zijn verschillende opties mogelijk, deze opties
dienen nu te worden onderzocht. Op voorhand is de inschatting gemaakt door zowel experts
als door de vergunningverlenende partij, het ministerie van LNV en RWS, dat het mogelijk is
om een vergunning te verlenen voor de aanleg van dit ondergronds hoogspanningstracé via
Schiermonnikoog.

Wij willen opmerken dat bij alle tracéalternatieven er een doorsnijding van natuur plaatsvindt;
op de Noordzee, op de Waddenzee of op land. Op basis van adviezen van experts en de
vergunbaarheid van de tracés is gekozen voor deze twee tracés; Eemshaven Oost en Eems-
haven West. Waarbij door de initiatiefnemer TenneT maar ook door EZK is aangedragen dat
de aanleg middels Eemshaven Oost op dat moment (zomer 2020) technisch complex is en
door de lastige vergunbaarheid niet uitvoerbaar zou zijn.

Doelstelling is dat het Windpark ten noorden van de Wadden' in 2026 kan worden aangeslo-
ten op een hoogspanningsstation. Wanneer uit nieuwe onderzoeken blijkt dat er andere op-
ties zijn zullen wij ons hier ook sterk voor maken.

Vraag 6:
In de Gebiedsagenda 2050 staat dat de aanleg van kabels en leidingen plaats vindt met zo
min mogelijk effect op de natuurwaarden en in de bodem aanwezige archeologische waar-
den. Kabels en buisleidingen dienen aan te sluiten bij bestaande corridors, waaronder de
oostzijde van de Eemshaven. Meewerken aan Eemshaven West wijkt hier fundamenteel
vanaf. Kan GS aangeven hoe zij die afweging heeft gemaakt binnen de kaders van de Ge-
biedsagenda 2050?

Antwoord vraag 6:
De Agenda voor het Waddengebied 2050 benoemt als grote uitdaging voor alle betrokken
partijen om in het Waddengebied enerzijds bij te dragen aan de energietransitie en ander-
zijds de natuurwaarden en ruimtelijke kwaliteit van het Waddengebied te behouden en ver-
sterken. De Agenda voor het Waddengebied benoemt onder andere dat aanleg (en onder-
houd) van kabels en leidingen plaatsvindt met zo min mogelijk effect op de natuurwaarden
en dat uitgangspunt daarbij is kabels, buizen en leidingen te clusteren. Hierbij is ook gesteld
dat aanleg in beginsel dient aan te sluiten bij bestaande tracés.

Een belangrijk onderdeel van de energietransitie is de overstap van gas naar elektra. Zo
spraken Nederland, Duitsland en Denemarken af te zullen streven naar een CO2neutrale
Waddenzeeregio in 2030. Om deze stap mogelijk te maken zijn er voorzieningen nodig. In
het regioadvies is er conform de uitgangspunten uit de Agenda voor het Waddengebied 2050
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aangedrongen op een zorgvuldige inpassing in het Waddengebied. De waarborging van een
zorgvuldige inpassing is cruciaal en dient als uitgangspunt bij de aanleg van de nieuwe on-
dergrondse leidingen.

Nu in fase 2 van het project dient wat ons betreft nogmaals zorgvuldig gekeken te worden
naar de manier waarop recht gedaan kan worden aan de uitgangspunten uit de Agenda voor
het Waddengebied. De minister heeft dit ook ondersteund en heeft in het kader van toekom-
stige windparken op zee dan ook een onderzoek opgestart om meer inzicht te verkrijgen in
de mogelijkheden voor het doorkruisen van het Waddengebied.

Vraag 7:
Kunt u beamen dat in MER fase 2 zal blijken of het voorkeursalternatief Eemshaven West
zonder 'significante natuurschade' door het Wad kan gaan? Watbeschouwd GS als 'signifi-
cante natuurschade' en bij welke verwachte natuurschade kan het tracé geen doorgang vin-
den?

Antwoord vraa 7:
Ja, in fase 2 van de m.e.r. vindt er vervolgonderzoek plaats. Ook wordt er nu een extra on-
derzoek uitgevoerd naar 'Innovatie Doorkruising Waddengebiee in het kader van de VA-
WOZ. De uitkomsten van dit onderzoek worden ook nadrukkelijk betrokken bij het project
NoZ, Ten noorden van de Wadden. In dit onderzoek wordt gekeken naar innovatie en hoe
andere landen hier mee omgaan. Gedeputeerde Staten is niet vergunningverlener in het ka-
der van dit project. De beoordeling van de significante effecten is dan ook aan experts die
hier specifieke kennis over hebben en uiteindelijk aan het ministerie van LNV in samen-
spraak met EZK. Wij zullen de redenering die daarbij gebruikt wordt kritisch volgen.

Vraag 8:
Een van de randvoorwaarden is een gebiedsfonds van waaruit de toegebrachte schade
wordt gecompenseerd of gemitigeerd. Uitgangspunt is dat natuur- en landschappelijke waar-
den na de ingreep ten minste op hetzelfde niveau zijn als daarvoor. Deskundigen zeggen dat
de schade bij Eemshaven West onherstelbaar is. Hoe denkt GS dat de toegebrachte schade
aan Werelderfgoed gecompenseerd kan worden? Bij de recente beantwoording van andere
vragen door uw college heeft u reeds aangegeven dat natuurwaarden nooit door geld ge-
compenseerd kunnen worden. Onderschrijft u deze stelling nog steeds? Hoe kunnen wij als
Staten controleren dat de natuurwaarden weer op hetzelfde niveau zijn als voor de ingreep?

Antwoord vraag 8:
Wij hebben als Nederland een stelsel waarin de natuurwaarden worden beschermd, dit is
vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Zoals hiervoor benoemd dient het ministerie van
LNV hier aan te toetsen en indien noodzakelijk een vergunning te verlenen.

Aangezien het nu nog niet duidelijk is op welke manier het Unesco Werelderfgoed Wadden-
zee doorkruist gaat worden, is het ook niet mogelijk om te oordelen over of er schade zal zijn
en waar die schade uit zal bestaan. Wij blijven op het standpunt staan dat natuurwaarden
niet door geld kunnen worden gecompenseerd.

Betreffende scoop van het onderzoek is tweeledig, zijnde:
1. Onderzoeken welke innovaties in aanlegmethodes (en innovaties op reparatiegebied) er mogelijk/beschikbaar zijn om

met zo min mogelijk natuurbelasting verbindingen aan te leggen
2. Verkennen welke mogelijkheden dit biedt voor inpassing van toekomstige verbindingen. Deze studieresultaten neemt

de minister in het najaar mee in zijn afwegingen
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In uw rol als Staten zullen wij u informeren, met de informatie die beschikbaar is.

Vraag 9:
Een van de randvoorwaarden is het instellen van een corridor om toekomstige verstoring zo-
veel mogelijk te voorkomen. GS wil in het vervolg inzetten op Eemshaven Oost en ti wilt on-
derzoeken in hoeverre belemmeringen tijdig worden opgelost. Waarom wil GS straks een on-
derzoek doen terwijI er nu al gekozen moet worden tussen alternatieven? Waarom heeft GS
niet alles op alles gezet om nu al belemmeringen bij tracé Eemshaven Oost te voorkomen en
er nu een corridor van te maken?

Antwoord vraag 9:
In de Integrale Effecten Analyse, onder het thema Toekomstvastheid, is aangegeven dat een
corridor voor meerdere kabels/leidingen mogelijk is voor route Eemshaven West. Om de toe-
komstige belasting van de Waddenzee te minimaliseren heeft de regio een onderzoek ge-
vraagd. Het onderzoek: Joint Fact Finding (JFF) Corridor, heeft onderzocht of de gebundelde
gelijktijdige aanleg van meerdere kabels en leidingen leidt tot minder belasting van de Wad-
dennatuur in het tracé Eemshaven West.
Op hoofdlijnen zijn de volgende opties bekeken voor het tracé Eemshaven West:
- Het tegelijk meeleggen van een extra kabel;
- Een gebundelde aanleg van kabels in een tunnel;
- De gebundelde aanleg van mantelbuizen waar later kabels doorheen kunnen worden ge-

trokken;
- Het opnemen van een ruimtelijke reservering.

De conclusie die in 2020 is getrokken, is dat het op technische gronden niet mogelijk is om
gelijktijdig meerdere kabels en leidingen in een corridor naast elkaar aan te leggen. Één van
de aanbevelingen van de JFF is: Nader onderzoek doen naar innovaties in aanlegtechniek.
Het nu opgestarte onderzoek Innovatie Doorkruising Wadden' dient antwoord te geven op
welke manier innovaties kunnen bijdragen aan het minimaliseren van effecten.

Met het opstarten van dit onderzoek 'Innovatie Doorkruising Wadden' wordt ook gekeken of
er innovaties mogelijk zijn die in 2020 in de JFF niet naar voren zijn gekomen. Een en ander
kan leiden tot een aanpassing van het VKA wat door de minister in januari 2021 is genomen.
Gedeputeerde Staten is niet beslissingsbevoegd in dit proces in kan alleen aandringen in sa-
menspraak met de regio op aanvullende onderzoeken wanneer dat nodig zou zijn. Verwach-
ting is dat eind september meer duidelijkheid komt vanuit het onderzoek 'Innovatie Doorkrui-
sing Wadden'.

De aanwezige belemmeringen in het tracé Eemshaven Oost, over het grondgebied van de
provincie Groningen, zijn zeer divers waarover Gedeputeerde Staten van Fryslán geen zeg-
genschap hebben. Zie ook de kaart: Voor- en nadelen tracéalternatieven naar Eemshaven
op de hiervoor genoemde website van het project. Daarnaast is de uiteindelijke bevoegdheid
tot het kiezen van een tracé aan de minister van EZK en niet aan de Gedeputeerde Staten
van Fryslán of Gedeputeerde Staten van Groningen.

Vraag 10:
De minister heeft recent laten weten dat hij alle opties open houdt, dus ook Eemshaven
Oost. Is GS bereid om samen met de regiopartners er bij de minister van EZK en de Tweede
Kamer op aan te dringen dat het tracébesluit wordt herzien omdat draagvlak voor het huidige
besluit volledig ontbreekt en de schade aan de natuur te groot is?
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Antwoord vraag 10:
De minister heeft een Voorkeurs Alternatief bekend gemaakt, dit is geen formeel besluit. Er
ligt pas een definitief besluit wanneer het Rijksinpassingsplan door de minister is vastgesteld
en onherroepelijk is. Het regioadvies van 2 oktober 2020 is het gezamenlijke uitgangspunt.
Maar de houdbaarheid van dit regioadvies hangt wel af van de invulling van de randvoor-
waarden door minister en natuurlijk de resultaten uit het aanvullende onderzoek 'Innovatie
Doorkruising Wadden'. Als eind september, uit het aanvullend onderzoek, blijkt dat alterna-
tieve oplossingen beter zijn zullen wij zeker ons standpunt heroverwegen en bij de minister
aandringen op een heroverweging. Maar zoals eerder aangegeven, zijn wij geen bevoegd
gezag en hebben wij enkel een adviserende rol. Wij hebben hierover dan ook nauwe contac-
ten over met de lokale overheden en stemmen dit ook regelmatig af.

Daarnaast zijn wij, samen met de Waddenvereniging en de gemeente Schiermonnikoog, in
overleg met het ministerie van EZK over de cumulatieve aspecten van alle economische acti-
viteiten in het Unesco Waddengebied. Wij verwachten binnen enkele weken een overleg te
hebben met de nieuwe staatsecretaris mevrouw D. YesilgOzdie klimaat- en energie in porte-
feuille heeft.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Fryslán,

voor&an. riA Ineln-vrinrAffisr
drs. A.A.M. Brok, voorzitf6r- '

R.E. edus -JZierfi-ersma,MBA MCM, secretaris
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