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Betreft: Zienswijze Omgevingsvisie
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Geachte Leden van de Provinciale Staten,
Zoals u bekend komen de Buurtvereniging Westerdijkshorn en Dorpsbelangen Sauwerd/Wetsinge op
voor een goede en zorgvuldige besluitvorming voor de geplande Noord-West 380 kV -verbinding van
Eemshaven naar Vierverlaten. Het hoofddoel van de werkgroepen is het bepleiten van het
ondergronds aanleggen van de geplande 380 kV leiding tussen Westerdijkshorn (Oude AEMeedengebied) en het Reitdiep. Inmiddels worden wij daarin ondersteund door de gemeenteraden
en -besturen van Bedum (zie ook bijlage 1) en Winsum. Volgens Tennet zijn ondergrondse deeltracés
anno 2016 technisch gezien realistisch uitvoerbaar. Zo kunnen in de provincie het oude open
landschap en de aanwezige natuurwaarden in kwetsbare gebieden worden ontzien. Gelet op uw
eigen beleidsuitgangspunten is dit ook veruit te prevaleren.
De voortschrijdende inzichten met betrekking tot de technische mogelijkheden voor ondergrondse
verkabeling van 380 kV- verbindingen zijn niet meegenomen in uw Ontwerp Omgevingsvisie. Het
Rijksinpassingsplan Noord-West 380 kV en de provinciale Omgevingsvisie zijn onlosmakelijk aan
elkaar verbonden. In het Rijksinpassingsplan zijn de overwegingen en de onderbouwing voor het
tracé voor een belangrijk deel gebaseerd op provinciaal ruimtelijk beleid.
Wij verzoeken u de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot ondergrondse mogelijkheden voor
380kv-verbindingen te integreren in uw nieuwe omgevingsvisie. Daarbij verzoeken wij u in het
bijzonder om dit te koppelen aan een erkenning van het unieke Oude AE-Meedengebied.
Hierbij onderscheiden wij een 4-tal aandachtsvelden:
1. Een adequate afstemming van de besluitvormingstrajecten van de Omgevingsvisie en het
Rijksinpassingsplan Noord-West 380 kV
De besluitvormingstrajecten van de Omgevingsvisie en het Rijksinpassingsplan Noord-West
380 kV bevinden zich nagenoeg gelijktijdig in de finale besluitvormingsfase. Beide hebben
vergaande gevolgen voor het buitengebied. Het is daarom van groot provinciaal belang dat
dit op een zorgvuldige wijze op elkaar wordt afgestemd. Vanzelfsprekend zal bij
fundamentele nieuwe inzichten provinciaal beleid geactualiseerd, richtinggevend en leidend
moeten zijn voor het Noord-West 380 kV- besluit.
2. Actualiseren van de inhoudelijke beleidsoverwegingen voor de tracékeuze voor nieuwe
hoogspanningsverbindingen
Bij de voorbereidingen voor de Omgevingsvisie is geen rekening gehouden met mogelijke
alternatieven op de genoemde uitgangspunten in het Rijkspassingsplan. Deze uitganspunten
zijn voor een deel ingehaald door de tijd (zie ook bijlage 2). Wij verzoeken u daarom actief

en expliciet beleid in de Omgevingsvisie op te nemen waarmee u ondergrondse deeltracés
van de 380 kV-verbinding mogelijk maakt en stimuleert. Een dergelijk industriële
grootschalige infrastructurele ingreep voor de lange termijn van 50 jaar raakt immers veel
van uw beleidsdoelen, zoals leefbaarheid, toerisme, behoud van cultuurhistorie, natuur en
landschap.
3. Bescherming van de waarden van het Oude AE- Meedengebied.
Tijdens de mer- procedure van de N361 werden de waarden van het oude AE-Meedengebied
pas in een laat stadium onderkend. Dit lijkt nu met de Noord-West 380 kV-procedure
opnieuw te gebeuren. Dit geeft aanleiding om de kwaliteit van het Oude AE-Meedengebied
expliciet aan te geven in uw Omgevingsvisie. Voor een voorzet van deze waarden verwijzen
wij kortheidshalve naar bijlage 3.
4. Het aanpassen van de doorwerking van de nieuwe beleidslijnen van de Omgevingsvisie in
de Omgevingsverordening.
Voor zover mogelijk en aan de orde, willen wij u verzoeken de op te nemen wijzigingen in de
Omgevingsvisie ten aanzien van het Oude AE-Meedengebied ook te laten doorwerken in de
Provinciale Omgevingsverordening. Hierdoor zijn de waarden van het Oude AEMeedengebied nog duidelijk erkend en beschermd.
In de 4 bijlagen treft u onderbouwingen aan welke integraal onderdeel uit maken van deze
zienswijze.
Graag hadden wij onze zienswijze nader schriftelijk nader toegelicht. Echter, als burgers hebben wij
naast onze reguliere banen beperkt beschikbare tijd. Deze hebben we de laatste maanden vooral op
de Noord-West 380 kV-plannen ingezet. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft. Vanzelfsprekend zijn
wij bereid om onze zienswijze nog nader toe te lichten.
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