Raad – 21 april 2016
Agendapunt 2 – vragenuur voor de raad
380 kV:
De Commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid van de Provinciale Staten van Groningen
heeft op 30 maart j.l. het inpassingsplan Noord-West 380 kV Eemshaven Oosteinde –
Vierverlaten besproken. In een eerder stadium werd dit plan ook al besproken in de
Commissie VROM en de gemeenteraad van Bedum.
Tijdens het beraad van de PS-commissie deelde Gedeputeerde Staghouwer mede, dat
op 1 april j.l. een gesprek zou plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van de provincie
Groningen, het ministerie van EZ en Tennet betreffende het compensatieplan. Uit de
woorden van de Gedeputeerde hebben wij begrepen, dat het hierbij gaat om meer compensatie als de varkenskrullen, waarover eerder sprake is geweest.
Uit eerdere berichten hebben wij begrepen, dat de Minister van Econ. Zaken een nadere
onderzoek wil doen om te bezien of een deel van de verbinding alsnog ondergronds kan
worden gerealiseerd. U zult begrijpen, dat dit besluit ons heeft verheugd.
Ook hebben wij met tevredenheid geconstateerd, dat eerdergenoemde Statencommissie
het College van Gedeputeerde Staten opdracht heeft gegeven volop in te zetten op ondergrondse aanleg van het traject te bevorderen.
Wij hebben begrepen, dat Tennet volop door wil gaan met de compensatie-onderhandelingen met de provincie. Dat staat natuurlijk haaks op de ingezette koers van Minister,
Provincie en betrokken gemeenten. Er is besloten eerst een nader onderzoek laten uitvoeren en dan kan het naar ons oordeel niet zo zijn, dat men daarop vooruit loopt
om al te spreken over mogelijke compensatie. Het zou goed en verstandig zijn, dat het
College van Gedeputeerde Staten de gesprekken met Tennet opschort totdat er duidelijkheid is op welke wijze het implementatieplan zal worden uitgevoerd.
In datt kader heeft de fractie van de PvdA de navolgende vragen:



Deelt het College ons standpunt om eerst het onderzoek naar ondergrondse
aanleg af te wachten, alvorens verdere gesprekken te voeren over mogelijke
compensatie;
Indien het College ons standpunt deelt, wil zij dan dit standpunt schriftelijk
overbrengen aan het College van Gedeputeerde Staten en Tennet en hiervan
afschrift doen toekomen aan alle betrokken partijen;




Is de gemeente Bedum rechtstreeks, dan wel op een andere wijze betrokken
bij de gespreken betreffende het compensatieplan;
Voorts zouden wij het op prijs stellen periodiek op de hoogte te worden gehouden
van de voortgang van de ontwikkelingen op het gebied van het 380 kV-dossier.

