Wierde & Dijk en hoogspanningsleiding TenneT
In januari 2013 komt de 380 kV hoogspanningsleiding voor het eerst ter sprake in het bestuur van
Wierde & Dijk. Op het kantoor van de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMF) zijn zich
maatschappelijke organisaties en burgerwerkgroepen gaan verenigen. Wierde & Dijk wordt één
van de organisaties. Bij NMF worden lokale kennis en argumenten voor een beter tracé
besproken.
TenneT en het ministerie van EZ hebben dan al in 2008 éénzijdig de loop van het tracé voor een
nieuwe 380 kV hoogspanningsleiding vastgesteld. Aanvankelijk is er sprake van een 380 kV
hoogspanningsleiding tussen de centrales in de Eemshaven en een nieuw transformator station bij
Diemen, inmiddels tussen Eemshaven-Oudeschild en Vierverlaten.
Het ministerie blijkt niet tot overleg bereid. Verwijst naar de mogelijkheid van een zienswijze als
het plan ter inzage ligt.
In mei 2017 worden organisaties en burgerwerkgroepen uitgenodigd voor op één dag twee
bijeenkomsten, waarbij gedeputeerde, wethouder gemeente Bedum en een hoge
vertegenwoordiger van met ministerie van EZ aanwezig zullen zijn. Onderwerp: compensatie
schade aan het oude landschap. Een dilemma. Tegen het inpassingsplan zijn en toch mee
adviseren over compensatie. Slechts een deel van de organisaties en burgerwerkgroepen is om
die reden aanwezig. Namens de samenwerkende maatschappelijke organisaties en de
burgerwerkgroepen wordt een verklaring voorgelezen.
Van 23 juni tot en met 3 augustus 2017 liggen de ontwerp-besluiten voor de aanleg van de
380kV- hoogspanningsverbinding van station Eemshaven Oudeschip naar station Vierverlaten ter
inzage. Vanuit Natuur en Milieufederatie Groningen wordt een zienswijze geformuleerd, welke
door de samenwerkende organisaties en burgerwerkgroepen wordt ondertekend. De zienswijze
bepleit heroverweging van het tracé en voor het deels ondergronds aanleggen van de 380 kV
hoogspanningsleiding.
Blijkens de Staatscourant van 11 januari 2018 is door de ministers van Economische Zaken en
Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een Rijksinpassingsplan vastgesteld.
De Crisis- en herstelwet en de Rijkscoördinatieregeling worden van toepassing verklaard. Deze
wetgeving geeft de overheid ruimere bevoegdheden.
Vanuit Natuur en Milieufederatie Groningen wordt 22 februari 2018 een Beroepsschrift met
betrekking tot het Rijksinpassingsplan gericht aan de Afdeling bestuursrecht van de Raad van
State
3 april 2018 richt het ministerie van EZ en K een verweerschrift aan de Raad van State.
Het ministerie reageert erg formeel, gaat weinig in op inhoudelijke argumenten. De boodschap
die het ministerie vooral wil overbrengen is: er is aan alle wettelijke formaliteiten voldaan.
19 juni 2018 wordt een reactie op het verweerschrift van de minister van EZ&K gericht aan de
Raad van State. De conclusie van de reactie is:
De minister heeft formeel geen draagvlak nodig voor zijn besluit, maar gezien het totaal
ontbreken van draagvlak in de regio voor zijn tracé (hij heeft het tegendeel niet aannemelijk
gemaakt) en gezien het feit dat er reële alternatieven zijn die wel op steun van de regio kunnen
rekenen, zijn wij van oordeel dat de minister niet in redelijkheid tot dit tracé heeft mogen
besluiten.
De zitting van de Raad van State is gepland in de week van 8 juli, mogelijk eerder.

