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‘Niets te maken
met bestuursdeal’
de plannen voor een bovengrondse
380 kV-hoogspanningsverbinding.
Anderen blijven zich verzetten tegen ontwerpbesluiten.

Belangenclubs en
inwoners ten
strijde tegen 380
kV bovengronds

Vanaf vandaag bestaat de mogelijkheid om tot 28 september een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbesluit flora- en faunaontheffing. Deze zomer konden al op- en
aanmerkingen worden gemaakt
over het inpassingsplan voor de
‘stroomsnelweg’ van TenneT tussen
Delfzijl en Hoogkerk.
Aanvankelijk vond de provincie
een volledig bovengrondse aanleg
door de beheerder van het landelijke
hoogspanningsnet onacceptabel.
Verzocht werd 10 kilometer van het
tracé in de grond te stoppen om
kostbaar cultuurlandschap te sparen. Met de minister viel daar niet
over te praten.
Dat de provincie de strijd tegen
aantasting van het landschap door
het ‘kabelgordijn’ in Middag-Hum-

sterland heeft gestaakt en geen
zienswijze indient, is allerminst opmerkelijk. Dit voorjaar sloten provincie en acht gemeenten een deal
met het ministerie van Economische Zaken. Provincie en gemeenten
leggen zich neer bij bovengrondse
aanleg. De regio krijgt ter compensatie 19,6 miljoen euro voor landschap
en herstel van cultuurhistorische
objecten. Daarvan legt de provincie
2,5 miljoen euro op tafel.
De provincie sprak hierover met
zestien regionale organisaties. Gedeputeerde Staten lieten weten ‘dat
de regio in gezamenlijkheid heeft
besloten in te stemmen met het
voorstel van de minister’. De Groninger dorpen, inwoners, verschillende belangenorganisaties en Na-
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tuur- en Milieufederatie Groningen
voelen zich wel degelijk vrij om ten
strijde te trekken.
,,Wij hebben de miljoenendeal
met het Rijk niet gemaakt en dus
ook niet ondertekend. We vinden
het jammer dat het is gebeurd en
zijn het oneens met een volledig bovengrondse ingreep. De verbinding
tast waardevol cultuurlandschap
aan. Die inbreuk is niet met geld te
compenseren’’, zegt Anneke Schäfer, directeur van Natuur- en Milieufederatie Groningen (NMG).
‘Alsof je met een dikke stift dwars
over de Mona Lisa gaat’, schrijven
NMG en andere tegenstanders in
een gezamenlijke zienswijze op het
inpassingsplan die begin augustus is
ingediend.
Ook Schäfer heeft de advertentiepagina gezien waarin nu ook het
ontwerpbesluit flora- en faunaontheffing ter inzage ligt. ,,We hebben
met anderen een allesomvattende
zienswijze op het inpassingsplan ingediend. Daar zitten ook onze bedenkingen over de aantasting en de
verstoring van flora en fauna in.’’

