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Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:
I.
II.

III.

De op het plan ingediende zienswijzen niet over te nemen, overeenkomstig het Zienswijzenverslag
bestemmingsplan “110kV kabelverbinding Groningen, Hunze – Bloemsingel”;
De overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over te nemen en het bestemmingsplan
“110kV kabelverbinding Groningen, Hunze – Bloemsingel digitaal vervat in het gml-bestand
NL.IMRO.0014.BP652kabelverbGron-vg01 vast te stellen;
Geen exploitatieplan vast te stellen.

Samenvatting

De 110 Kv-stations Bloemsingel en Hunze zijn door middel van een ondergrondse kabel met elkaar verbonden. De
huidige kabel is sinds 1964 in gebruik en is aan vervanging toe. Een nieuwe kabel zal meer energie aan kunnen en is
sneller te repareren. Met een nieuwe kabel is de leveringszekerheid beter te garanderen. Voorliggend plan voorziet in
de vervanging. De nieuw aan te leggen ondergrondse verbinding volgt niet hetzelfde tracé als dat van de bestaande
verbinding. Tijdens de ter inzage legging zijn er twee zienswijzen ingediend. Deze zien niet op de planvorming, maar
op de herinrichting van de omgeving van de Bloemsingel na afloop van de werkzaamheden.

B&W-besluit d.d.:

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

De 110 Kv-stations Bloemsingel en Hunze zijn door middel van een ondergrondse kabel met elkaar verbonden. Deze
kabel moet worden vervangen en voorliggend bestemmingsplan voorziet daarin. De nieuw aan te leggen ondergrondse
verbinding volgt niet hetzelfde tracé als dat van de bestaande verbinding. Ongeveer parallel aan de bestaande circuits
gasdrukpijpkabel (UGD) worden eerst twee nieuwe circuits aangelegd waarna de bestaande verbinding wordt
geamoveerd. Op onderstaande afbeelding is het tracé aangegeven:

Het plangebied ligt in de bebouwde kom van de stad van de gemeente Groningen en loopt globaal vanaf 110 Kvhoogspanningsstation Groningen Hunze noordwestwaarts via de Europaweg, Petrus Campersingel, S.S. Rosensteinlaan,
Vrydemalaan en via Bloemsingel naar 110 Kv-hoogspanningsstation Groningen Bloemsingel. Het tracé heeft een lengte
van ca. 3,5 km en zal worden gerealiseerd door middel van twaalf gestuurde boringen (HDD’s), één persing en een
zevental open ontgravingen. Deze open ontgravingen zijn de twee locaties waar de kabels op elkaar en de beide
bestaande 110 Kv-hoogspanningsstations worden aangesloten. De kabel wordt aangeleverd op haspels met een
maximale haspellengte van ongeveer 1 km. De nieuwe kabelverbinding bestaat dan ook uit verschillende delen die aan
elkaar verbonden worden met een verbindingsstuk (mof) op de zogenoemde moflocaties. De verbinding vindt
vervolgens plaats in een tijdelijke werkput.
Kader

Artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (vaststelling bestemmingsplan).
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Argumenten en afwegingen

Als er onderhoud aan de huidige ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations
wordt uitgevoerd en een storing optreedt, komt een groot ge bied in Groningen zonder elektriciteit te zitten.
Om de leveringszekerheid van elektriciteit voor deze regio te garanderen, wordt dit knelpunt door TenneT
opgelost door het in zijn geheel vervangen en upgraden van de 110Kv -verbinding. Het upgraden van de
110Kv-verbinding ligt ook opgesloten in het feit dat de huidige leiding dateert van 1964.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

De kabelverbinding dient voor de leveringszekerheid van elektra. In dat licht zal er zeker maatschappelijk draagvlak
zijn. Wel heeft de aanleg van het tracé effecten op eigendomsverhoudingen en kan tijdens de aanleg overlast ontstaan.
Het concept van het ontwerpbestemmingsplan is op grond van het verplichte vooroverleg toegestuurd aan de Provincie,
de Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, Veiligheidsregio, Gasunie en Tennet. Uit dit vooroverleg zijn geen
reacties gekomen die tot planaanpassing leiden. De Veiligheidsregio heeft aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid
van de hulpdiensten tijdens de aanleg én voor blijvend voldoende bluscapaciteit. Samen met Tennet is een
informatiebijeenkomst gehouden waar ongeveer 25 belangstellenden op af zijn gekomen.
Tijdens de termijn van terinzagelegging zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zien niet op de aanleg van de kabel, maar
op de herinrichting van het gebied bij de Bloemsingel na afloop van de werkzaamheden.
Financiële consequenties

De kosten voor de aanleg en instandhouding van de kabelverbinding komen ten laste van Tennet. Met Tennet zal verder
een planschadeovereenkomst worden afgesloten.
Overige consequenties
Er is overeenstemming over de Bomeneffectanalyse (BEA), dat betekent dat de consequenties voor het kappen van
enkele bomen voldoende gecompenseerd worden.

Vervolg

Van de vaststelling van het bestemmingsplan zal op de reguliere wijze kennis worden gegeven (Gezinsbode, website,
gemeenteblad en op www.ruimtelijkeplannen.nl).
Na vaststelling van het bestemmingsplan staat er voor belanghebbenden zes weken beroep open bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). Het bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in
werking tenzij er een voorlopige voorziening wordt aangevraagd.
Lange Termijn Agenda

28 september 2022
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