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Inkoop
Voorstel

Het college besluit:
Kennis te nemen van:
• de lopende procedure over de landschaps- en
natuurcompensatie 380 kV hoogspanningsverbinding; en
de stand van zaken ter kennis name aan te bieden aan de
gemeenteraad.

Samenvatting:
Kern uit Aanleiding, Probleemstelling en Onderbouwing
advies.
LET OP: dit wordt gepubliceerd!

De informatie omtrent de lopende procedure over de landschaps- en
natuurcompensatie 380 kV hoogspanningsverbinding en de stand van
zaken ter kennis name aan te bieden aan de gemeente raad.
In een later stadium wordt er een uitgebreid plan ter besluitvorming aan
u voorgelegd.

Aanleiding/probleemstelling voor het voorstel:
Waarom dit voorstel?
Coalitieakkoord ja/nee
Raadsbesluit
Anders, nl:

TenneT realiseert in de provincie Groningen een nieuwe
hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten. De
huidige hoogspanningsverbinding van 220 kV voldoet niet meer en
moet worden vervangen door een verbinding met een capaciteit van
380 kV.
Er is een brief aan de Provinciale Staten geschreven over de stand van
zaken rond de procedure van dit Rijksproject en in het bijzonder de
uitvoering van de landschaps- en natuurcompensatie. Geadviseerd
wordt deze brief, het programmaplan Landschapsmaatregelen, en het
persbericht ter informatie aan de gemeenteraad voor te leggen. (zie
bijlage 1,2 en 3).

Inhoudelijke onderbouwing:
Wat houdt het voorstel in en welke argumenten zijn er bij
dit voorstel?

Nieuwe Hoogspanningsverbinding 380 kV
Het Ministerie van Economische Zaken (hierna: EZ) en netwerkbeheerder Tennet werken al jaren aan planvorming voor een nieuwe
hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten. In 2014 is
daarvoor een voorkeurtracé vastgesteld. In 2016 is de mogelijkheid
verkend om een deel van deze verbinding ondergronds aan te leggen.
De minister heeft echter in december 2016 het besluit genomen om de
verbinding geheel bovengronds aan te leggen. Dit besluit is in 2017
overgenomen door de huidige minister. Na het besluit van de minister
om de hoogspanningslijn bovengronds aan te leggen zijn
onderhandelingen over compensatie van natuur en een pakket aan
landschappelijke maatregelen gestart. Dit heeft geleid tot een akkoord
tussen EZ en de regio.
Landschaps- en natuurcompensatie
De gemeenten waar de hoogspanningslijn doorheen loopt, de provincie,
en het Rijk hebben afspraken gemaakt over compensatie voor
landschap en natuur. In totaal is hiervoor € 14,9 miljoen beschikbaar.
De provincie betaalt € 2,5 miljoen euro mee. Daarnaast is voor de
natuurcompensatie € 4,7 miljoen beschikbaar.
Ter voorbereiding op de uitvoering van de landschap compenserende
maatregelen is een programmaplan opgesteld. Op basis van
verkennende gesprekken tussen provincie, gemeenten, gebiedspartijen
en
bewoners(groepen)
is
een
lijst
met
mogelijke
landschapsmaatregelen in voorbereiding. Dit zijn projecten om de
relatie tussen dorpen en het omliggend landschap te verbeteren en om
landschappelijke structuren te versterken (zoals watergangen, dijken,
beplanting, historische terreinen en wierden). De lijst blijft tijdens de
uitvoering van het programma in bewerking; er kunnen projecten
afvallen en worden toegevoegd op basis van initiatieven vanuit de
omgeving.
Vervolg
De ministers van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse
Zaken hebben op 12 januari 2018 het definitieve inpassingsplan voor
de hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten ter
inzage gelegd. Daarop zijn zeven beroepschriften ingediend bij de
Raad van State. Op 11 juli komt de Raad van State bijeen en naar
verwachting volgt er na de zomer een uitspraak.
Het programmaplan is vooruitlopend op de uitspraak van de Raad van
State vastgesteld, zodat het programma na de uitspraak voortvarend
van start kan gaan. Met de daadwerkelijke uitvoering wordt gewacht op
het definitieve oordeel van de Raad van State. Dan wordt ook de lijst
met landschapsmaatregelen bekend gemaakt.

Communicatie:

Is actief betrokken.

Extern: (hoe treden we naar buiten)
Woordvoeringslijn:
Communicatiemiddelen:
Intern: (hoe informeren we organisatie)
Communicatiemiddelen:
Wanneer?

Inwonersparticipatie:

nvt

Geef aan of en op welke manier onze inwoners worden
betrokken.
Dit kan met behulp van de participatieladder: informeren,
raadplegen, adviseren, coproduceren of meebeslissen

Risico's:
Benoem de risico's die de gemeente loopt als dit besluit

Indien de compensatiegelden worden toegekend zullen wij zorgdragen
voor een separaat voorstel opdat voldoende capaciteit beschikbaar is

wordt genomen (financieel, politiek etc). Geef aan hoe
hoog je de kans inschat dat het risico zich voordoet
wat het financiële gevolg is als het risico zich voordoet
en welke beheersmaatregelen we nemen om het risico
te beperken of helemaal af te wenden.

om alle projecten uit te voeren.

Financiën:

Nvt

Dekking? Incidentele of structurele lasten/baten?
Ingangsdatum? Begrotingspost benoemen.

Juridische zaken:

nvt

Wettelijke basis? Bezwaar/beroep?
Handhaving? Zienswijze? Hoorzitting?
Dwangsom?

Personeel & Organisatie:

De werkzaamheden worden in deze fase, met de huidige formatie
uitgevoerd.

Benodigde en beschikbare tijd (afgestemd met afd. hoofd).
Externe inhuur? Facilitaire zaken?
Moet de OR of het GO betrokken worden?

Herindelingstoets:

nvt

Heeft afstemming plaatsgevonden in DAL verband?
Is sprake van een effect voor de nieuw te vormen
gemeente?

Mede Advies:

nvt

Afwijkend advies adviserende afdeling.
Motivering afwijking.

Bijlagen:
Zoals: Ontvangen brief van, Ontwerp uitgaande brief,
Persbericht, Formele publicatie, Commissie- of
Raadsvoorstel

De volgende bijlagen zijn bij dit advies gevoegd:
• De brief aan de Provinciale Staten (de brief is in concept
opgesteld, zodra Gedeputeerde Staten de brief heeft
ondertekend, wordt deze toegevoegd);
• Het programmaplan Landschapsmaatregelen;
• Het persbericht ,hierin wordt de stand van zaken beschreven;

