
 
 
SKRIFTLIKE FRAGEN, op grûn fan Kêst 39 Reglemint fan Oarder 
 
Rjochte oan DS / lid DS 
 
 

Konst 
 
380 kV Heechspanningslieding 
 

Ynliedende taljochting 
(fakultatyf) 

Op 4 juli 2012 hat it Ryk in tariedingsbeslút nommen foar it 
oanlizzen fan de 380 kV ferbining Noord-West tusken 
Eemshaven en Ens.  Dit tariedingsbeslút wie needsaaklik om in 
Ryksynpassingsplan op te stellen dêr ‘t it trasee fan dizze 
takomstige heechspanningslieding yn fêstlein wurde sil.  De 
nije ferbining fan Tennet sil dwerstroch Fryslân hinne rinne.  
Foar de oanlis sil in brede strook lân lange tiid oer de kop helle 
wurde. Op dit stuit binne der noch in soad ûndúdlikheden.  De 
FNP hat dêrom oan it kolleezje de folgjende fragen: 
 

Fraach / fragen 
 
 

1.  By it ûntwikkeljen fan de plannen soe der yntinsyf 
oerlist west hawwe mei u.o. oerheden en belange-
organisaasjes.  

- Wannear hat de inisjatyfnimmer foar‘t earst kontakt 
socht mei de provinsje?  

- Hokker útgongspunten, betingsten, ôfspraken ensf hat 
de provinsje yn ‘t foaren meijûn op de  tema’s: 

a. Trasee fan de heechspanningskabel 
b. Skea oan natoer en lânskip 
c. Skea foar omwenjenden 
d. Skea oan folkssûnens 
e. Kommunikaasje mei belanghawwenden 

- Hokker fan dizze saken fine wy werom yn de offisjele 
sjenswize dy’t de Provinsje yn 2009 jûn hat op de 
rjochtlinen foar de MER fan dit projekt?  

 
2. Yn hokker oerlizzen mei belange-organisaasjes is de 

provinsje op dit stuit belutsen? Wat binne dêrfoar de 
spesifike redenen? 
 

3. Neffens de inisjatyfnimmer duorret it oanlizzen fan de 
heechspanningskabel op ien lokaasje wol sa ‘n trije jier.  
Soms wurdt der lange tiid net op dat plak wurke.  

- Is DS it mei ús iens dat dit absolut ûnakseptabel is? Sa 
nee, wêrom net? 

- Kin DS oanjaan wat de reden is fan sa ‘n lange boutiid 
op ien plak? 

- Is DS derfan oertsjûge dat dit absolut net oars kin?  
 

4. In soad ynwenners meitsje har soargen oer de effekten 
fan de magneetfjilden op de folkssûnens.  Neffens it 
Ryk sille benammen lokaasjes mei bern lykas 
wenningen, skoallen,  kresjes en berne-opfang plakken 
“zo veel als redelijkerwijs vermeden worden.”  

- Hat DS ynsjoch yn alle knipepunten? 



- Is DS derfan oertsjûge dat al it ridlike dien is om de 
risiko ‘s út te sluten?  Sa ja, wêr is dat op basearre? Sa 
nee, hokker aksje hat DS ûndernommen? 
 

5. Is it DS bekend dat it Ryk it trajekt by Rotstergaast noch 
as in dúdlik knipepunt sjocht en opnij omtinken jaan 
wol? Hokker rol sjocht DS yn dizze sitewaasje foar de 
provinsje weilein? Is DS ree om by knipepunten dêr’t ek 
in provinsjaal belang spilet, lykas greidfûgelgebieten, 
mei belanghawwenden yn oparbeidzjen of as penfierder 
nei Tennet / It Ryk ta op te treden? 
 

6. Is DS fan doel om in sjenswize yn te tsjinjen op it 
ûntwerp Ryksinspassingsplan? Sa ja, op hokker 
ûnderwerpen, sa nee, wêrom net? 
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