GEMEENTE BEDUM
Toelichting college bij behandeling brief Natuur en Milieufederatie
Groningen, dd 22 juni 2016
ONDERWERP

:

Ingekomen brief Natuur en Milieufederatie Groningen m.b.t. tracé NoordWest 380 kV hoogspanningsverbinding

VOORGESTELD
BESLUIT

:

Brief betrekken bij standpunt zoals verwoord in de reactie op het
voorontwerp inpassingsplan

TOELICHTING

:

In bijgaande brief van Natuur en Milieufederatie Groningen, die ook gericht is aan de raad van de
gemeente Bedum, wordt door veertien bewonersgroepen en maatschappelijke organisaties de minister van
Economische Zaken opgeroepen om in een breed opgezet gebiedsproces, met bewoners en betrokkenen,
te streven naar een nieuw, beter inpasbaar tracé voor de Noord-west 380 kV hoogspanningsverbinding.
Natuur en Milieufederatie Groningen verzoekt het college en de raad deze oproep te steunen.
Natuur en Milieufederatie Groningen geeft in haar brief aan dat het tracé onnodig veel schade aanricht
aan landschap, cultuurhistorie en natuur in het gebied. Ook de leefbaarheid in het gebied wordt ernstig
aangetast. Aangegeven wordt dat het nu mogelijk is om, in een breed gebiedsproces, samen met de
bevolking, betrokken organisaties en lokale overheden een minder schadelijk tracé te ontwerpen.
Op 22 februari 2016 heeft zowel het college als de raad een schriftelijke reactie gegeven op het
voorontwerp inpassingsplan Noord-West 380 kV. De raad heeft aangegeven dat het gebied ten noorden
en westen van Bedum (Westerdijkshorn) een grote landschappelijke waarde heeft en dat deze waarde
zoveel mogelijk beschermd dient te worden. Ondergrondse aanleg verdient de voorkeur en nader
onderzoek naar ondergronds verbinden is noodzakelijk. Zowel tijdens de presentatie in de raadscommissie VROM op 3 februari als tijdens andere gesprekken met o.a. het Ministerie van EZ en TenneT
is het belang van een gedegen onderzoek benadrukt, ook als het gaat om de mogelijkheid van een tracé
langs de Eemshavenweg. De inzet van de gemeente is duidelijk ondergronds of meer onderzoek naar
andere tracé mogelijkheden.
Het verzoek van de Natuur en Milieufederatie ondersteunt de schriftelijke reactie op het voorontwerp
inpassingsplan van 22 februari jl.. Het is bij de minister bekend, althans zou bekend moeten zijn, dat de
inzet van de gemeente ondergrondse aanleg is of meer onderzoek naar andere tracé mogelijkheden. Wij
stellen u voor deze brief te betrekken bij het eerder ingenomen standpunt zoals verwoord in de brief van
22 februari 2016 en dit schriftelijk aan het Ministerie van EZ mee te delen.

Bedum, 19 juli 2016
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum,
De secretaris,

De burgemeester,

R. Wiltjer

drs. H.P. Bakker

Bijlagen:

Brief natuur en Milieufederatie Groningen, 22 juni 2016;

Afschrift brief van 22 februari 2016 aan de Minister van EZ.
 Besluit college van B&W van 19 juli 2016.

1

2

