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380 kV-hoogspanningslijn: inpassingsplan en besluiten ter inzage

Tot en met vrijdag 23 februari 2018 liggen het inpassingsplan en de besluiten ter inzage voor 
de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding van station Eemshaven Oudeschip naar 
station Vierverlaten.

Het ontwerp inpassingsplan, het MER en de ontwerpbesluiten hebben van 23 juni 2017  tot 
en met 3 augustus 2017 ter inzage gelegen. Daarnaast heeft van 18 augustus tot en met 28 
september	2017	de	ontwerp-ontheffing	beschermde	soorten	ter	inzage	gelegen	(fase	2).	Een	
ieder kon naar aanleiding van de ontwerpbesluiten een zienswijze indienen. Op de ontwerp-
besluiten zijn binnen de zienswijzentermijn 35 unieke zienswijzen in het kader van fase 1 en 2 
binnengekomen. De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties hebben het inpassingsplan vastgesteld en de besluiten zijn geno-
men door de desbetreffende bevoegde gezagen, rekening houdend met deze zienswijzen.

Ter inzage
Alle stukken zijn in te zien op  https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/eemshaven-oude-
schip-vierverlaten-380-kv en (tijdens kantooruren) op het gemeentehuis te Loppersum en te  
Winsum (voor openingstijden en andere contactgegevens zie pagina 8).

Ter inzage liggen het vastgestelde inpassingsplan, milieueffectrapport (MER) en de volgende 
overige besluiten. Dit betreft 15 omgevingsvergunningen voor de aanleg van de hoogspan-
ningsverbinding	en	het	station,	vergunningen	en	ontheffingen	voor	het	kruisen	van	-	en	werk-
zaamheden nabij wegen, waterwegen en spoorwegen, de Wet natuurbescherming, vergun-
ning Wet beheer Rijkswaterstaatswerken en Waterwetvergunningen.

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-inpassingsplan en/of 
een ontwerpbesluit kunnen beroep instellen bij de Raad van State. In de kennisgeving staat 
uitgelegd hoe dit werkt.

Een klus te klaren? Meld deze aan voor NL Doet!

De voorbereidingen voor de landelijke vrijwilligersactie NL Doet zijn in volle gang. Landelijk 
hebben al meer dan 4000 organisaties een klus aangemeld voor de actie die plaats vindt op 
vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 2018. En dagelijks komen daar nieuwe aanmeldingen van or-
ganisaties bij.

Tijdens de vrijwilligersactie kunnen organisaties een klus aanbieden, waar ze niet aan toe-
komen of te weinig eigen vrijwilligers voor hebben. 

Het Oranjefonds faciliteert net als in voorgaande jaren deze vrijwilligersactie en stelt max. 400 
Euro	per	klus	beschikbaar.	Om	voor	de	financiële	bijdrage	in	aanmerking	te	komen	moeten	de	
klus en de aanvraag voor de bijdrage vóór 1 februari bij het Oranjefonds binnen zijn.

Door deel te nemen aan NL Doet kunnen vrijwilligersorganisaties klussen klaren en gezellige 
activiteiten organiseren en mogelijk levert de actie nieuwe vrijwilligers op!

Heeft uw organisatie, sportclub, school, zorginstelling, kerk of buurtverenigingen een klus of 
wilt u graag een activiteit organiseren? Meld deze dan snel aan op  www.nldoet.nl

Voor meer informatie over de NL Doet actie of het formuleren van een klus kunt u contact 
opnemen met Esther Pleizier van het Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum en be-
reikbaar via  steunpuntvrijwilligerswerkwinsum@demarne.nl  of  06 22455673.


