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Ûnderwerp : Beântwurding skriftlike fragen oer 380 kV-heechspanningslieding

Achte hear Visser,

Jo skriftlike fragen op grûn fan kêst 39 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 4 desim
ber 2012, beântwurdzje wy sa.

Fraach 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 ütgongspunten, betingsten, ôfspraken ensf hat de provinsje yn ‘t foaren meijûn op

de tema’s:
a. Trasee fan de heechspanningskabel
b. Skea oan natoer en Iânskip
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?

Antwurd traach 1:
Yn it Tredde Struktuerskema Elektrisiteitsfoarsjenning is de nije heechspanningslieding al
oankundige. Yn is reaksje dôrop, by brief mei nûmer 00769249, hawwe wy doedestiids al
frege om nau behelle te wurden by de fierdere karren, ûtwurkings en alternativen.
Oant no ta binne wy hieltyd nau by it proses belutsen, lykas dat ek toar oare belanghawwen
den (gemeenten, grûneigners, LTO en al sa mear) it getal is.
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Wy hawwe tis ynbring oant no ta benammen taspitst op it trasee fan de lieding, de kar foar
de kombinaasjefariant (dêrtroch sille der iiteinlik gjin nije liedings by komme) en op de effek
ten op natuer, lânsklip en rekreaasje. It taheakke brief fan 22 novimber 2011 (mei merkteken
00980628) jout in goed oersjoch fan datjinge wat wy oant no ta ynbrocht hawwe, ûs reaksje
op de startnotysje MER fan doedestiids dêryn begrepen. Der moat noch opmurken wurde
dat, op fersyk fan Provinsjale Steaten, noch in oanfoljende reaksje op de startnotysje MER
jûn is. Dêryn wurdt pleite om ek ûndersyk te dwaan nei in alternative ferbining fia de Noard
see (brief fan 19-11-2009, merkteken 00860877). Yn de MER sil ek de motivearring opnom
men wurde wêrom’t in lieding fia de Noardsee gjin reële opsje is.

Op dit stuit wurde wy behelle, lykas oare partijen, ûnder oare de Feriening Noardlike Fryske
Wâlden (ek it namme fan Boer en Natuur), Staatsbosbeheer en FMF, by it ûtwurkjen fan de
kompensaasjemaatregels as gefoich fan de yngrepen yn de natuer en it lânskip. Us oanpak,
dy’t by de provinsjale rol heart, rjochtet him benammen op de tema’s a en b fan boppeneam
de fraach.
De oare punten dy’t yn de fraach neamd wurde, binne earder foar TenneT sels bedoeld, it
oerlis tusken TenneT en de oanbelangjende partijen of sille beskôge wurde yn de MER dy’t
noch publisearre wurde sil. De provinsje hat dêr gjin rol.
Fierder is de MER, en it ûnderlizzend materiaal dêrmei anneks, noch net beskikber. Dat
wurdt, mei it ûntwerp-Ryksynpassingsplan derby (nei alle gedachten earste helte 2013) op
besjen lein.

Fraach 2:
Yn hokker oerlizzen mei belange-organisaasjes is de provinsje op dit stuit belutsen? Wat
binne dêrfoar de spesifike redenen?

Antwurd fraach 2:
Oant no ta is benammen oerlein mei de oare belutsen oerheden (ministearjes en gemeen
ten). It gie yn dat gefal benammen om de romtlike ynpassing fan it trajekt, liedend ta in tarie
dingsbesIit. Us mienskiplike ynbring hat dêr ta in oannimlik resultaat laat, al is it wol sa dat
wy guon winsken noch graach ynwillige hawwe wolle soene.
Nei oanlieding fan it tariedingsbeslit hawwe TenneT en It ministearje ferskate ynrinjûnen
organisearre, ek in pear tige spesifyk mei LTO-Noard, bedoeld foar de brûkers fan agrarysk
lân.
Okkerdeis is üteinset mei It oerlis mei oare belange-organisaasjes (ûnder oare Staatsbosbe
heer, FMF, Feriening NEW), dêr’t de provinsje ek by behelle is. Soks nei oanlieding fan it
momint om no mear yn detail oer ynpassing en eventuele kompensaasje oer te lizzen.

tis ûndertining oant no ta is dat TenneT en ek it ministearje mei in soad soarch hannelje yn it
kommunikaasjetrajekt. Wy wolle dêrby ek wize op it spesifike ynformaasjewebstee fan dit
projekt, nammentlik http://www.noord-west38okv. nh.
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Fraach 3: tENeffens de inisjatytnimmer duorret It oanlizzen fan de heechspanningskabel op len lokaasje 1 1
wol sa ‘n trije jier. Soms wurdt der lange tlld net op dat plak wurke.
- Is DS It mei üs lens dat dit absolut ûnakseptabel is? Sa nee, wêrom net?
- Kin DS oanjaan wat de reden is fan sa ‘n lange boutlid op len plak?

____

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

Antwurd fraach 3:
De feitlike itfiering fan de oanlis is de ferantwurdlikens fan TenneT. De provinsje hat dêr gjin •
rol yn. Mei de oanbelangjende grûneigners (gemeenten en provinsje dêryn begrepen) wurdt
oerlein en ôfstimd oangeande de tagong ta it hiem, it oanbringen fan tydlike foarsjennings
ensfh.
Der sil ek mei de grûneigners oer fergoedings oerlein wurde. De provinsje stiet dêrbûten.
As provinsje kinne wy net mear dwaan as oanstean op in sa koart mooglike boutiid. Wy gea
ne der nammers fanût dat TenneT der sels ek belang by hat om de boutiid sa koart mooglik

_____

te hâlden.

Fraach 4:
In soad ynwenners meitsje har soargen oer de effekten fan de magneetfjllden op de folkssû
nens. 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 ridllke dien is om de risiko ‘5 üt te sluten? Sa ja, wêr is dat

op basearre? Sa nee, hokker aksje hat DS ûndernommen?

Antwurd fraach 4:
Der binne wetlike rjochtlinen oangeande de feiligens yn ferbân mei elektromagnetyske fjil
den. Dat sil ek yn de MER in wichtich punt fan omtinken wêze as it om de traseekar giet.
Yn it oerlis mei TenneT hawwe hja hieltyd wer oanjûn dat by de traseekar en by it tapassen
fan in nije mêstfoarm mei dy feilichheidsnoarmen rekken holden wurdt (te tinken falt oan it
ferlizzen fan it trasee, itkeapjen en sloop). TenneT is dër ek ferantwurdlik foar, de provinsje
net.

Fraach 5:
Is It DS bekend dat It Ryk It trajekt by Rotstergaast noch as in didlik knipepunt sjocht en op
rnj 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 penflerder nei Tennet/lt Ryk ta op te treden?

Antwurd fraach 5:
Under ferwizing nei üs niisneamd brief (merkteken 00980628) merke wy op dat wy der doe
destiids al foar pleite hawwe om de 110 kV-lieding yn ‘e omkriten fan Rotstergaast oer in
langer trajekt ûnder de grûn oan te lizzen as yn earste ynstânsje beëage wie. No’t ût it tarie
dingsbeslit bliken docht dat it dêr nei itsjocht dat dêr net oan foldien wurdt, hawwe wy is
fisy okkerdeis, yn in oerlis fan 4 desimber lêstlyn, nochris foar it fuotljocht brocht.
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Dêrby krigen wy stipe fan ferskate oare partijen. Yn dat oerlis is ûtsprutsen dat TenneT noch
ns nei de itfiering fan dat trajektûnderdiel sjen sil.
Mei-inoar oplûke, mei oare partijen, is in mooglikheid, mar it moat fansels wol by is rol oan
slute en mei de eigen provinsjale belangen yn ferbân stean. Wy wolle der wol goed om tinke
dat wy de ferantwurdlikens fan oare partijen net op ûs nimme.

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

Antwurd fraach 6:
Wy wachtsje it ûntwerp-Ryksynpassingsplan ôf, alear’t wy no al mei ûtspraken komme oer
eventueel yn te tsjinjen fisys.

Mei riLt-achtinge,

Steaten fan Fryslân,

den Berg, sekretaris
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