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Alternatieven / MER
Vattenfall presenteert een toelichting op de alternatieven die in het MER worden opgenomen. In
bijgevoegde presentatie staan deze alternatieven en staat ook de procedure beschreven. Het streven
is om in het eerste kwartaal van volgend jaar een voorkeursalternatief vast te stellen. De provincie
bepaalt dat voorkeursalternatief uiteindelijk. Dat voorkeursalternatief kan één van de alternatieven
zijn die zijn getekend, maar ook een combinatie van die alternatieven of een aangepast alternatief
waarbij posities van turbines worden aangepast. Deze set van alternatieven geven kortom de
volledige bandbreedte weer van welke turbineposities worden onderzocht. Dit zijn onderzoeken in
het kader van de milieu effecten rapportage. Variërend van leefbaarheid tot ecologie. Dit bespreken
wij ook met de omwonenden. De exacte onderwerpen staan opgeschreven in de Notitie Reikwijdte
en Detailniveau.
Eigenlijk zijn er nu drie alternatieven in beeld. Die drie alternatieven hebben elk 2 varianten. Een met
bestaande/reguliere windmolens en één met windmolens turbines die vermoedelijk bestaan op het
moment dat Eemshaven – West zou kunnen worden gebouwd (prototypes). Wat de alternatieven
wel gemeen hebben is dat zo veel mogelijk de kustlijn als wordt gevolgd en dat turbines niet
dichterbij dan 500 meter van bebouwing worden geplaatst.
De overweging of de turbines er al dan niet mogen komen is aan de provincie. Provinciale Staten van
Groningen nemen dat besluit. Vattenfall gaat altijd aan de slag binnen de kaders (en zoekgebieden)
die de overheden bepalen.
In de presentatie staan alle alternatieven opgenomen.
Profijtregelingen
Energiecoöperatie Oudeschip en Omstreken wordt intussen geadviseerd door een professional, de
directeur van Energie Samen. Dat is de koepelorganisatie van coöperaties.
Voorstel is nu om met deze professional en vertegenwoordiger van de provincie een verkennend
gesprek te voeren om te zien of men nader tot elkaar kan komen. Vattenfall organiseert dat. Men wil
een zekere vergoeding in plaats van één die is gebaseerd op een verwachte opbrengst. Een idee
daarvoor is door één van de bewoners meegegeven. Zie bijgaande afbeelding.
Bewoners geven aan in dat gesprek wel vast te willen houden aan de wens voor verdeling van
€1050/MW tussen de aangrenzende bewoners van Eemshaven – West en geen belang te hebben bij
dorpsmolens. Het is volgens bewoners aan Vattenfall om dit uit te onderhandelen zodat men hier
een eigen gebiedsfonds krijgt.
Communicatie
Bewoners vinden het prettiger om met zijn allen te communiceren. Omdat men samen meer kan
inbrengen en meer weten dan iemand apart. Het idee wordt meegegeven om
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-

In groepjes in Valom te verzamelen zodat er een digitale groepsbijeenkomst plaats kan
vinden.
Een toelichting op te nemen en na te sturen zodat men daarover in gesprek kan en een
gezamenlijke reactie kan geven.

Beide opties zijn voor Vattenfall denkbaar.
Men verzoekt Vattenfall contact op te nemen met een aantal bewoners die nu nog niet worden
geïnformeerd.
Planning
Wij verwachten dat de provincie de antwoordnota waarin de zienswijzen worden behandeld op 3
november vaststelt en publiceert. Daarmee stelt de provincie dan ook de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau vast en kan het ruimtelijk proces verder. Daar horen volgens planning de volgende
mijlpalen bij:
-

1e kwartaal 2021: Voorkeursalternatief
2e kwartaal 2021: Ontwerp besluiten m.e.r./inpassingsplan/vergunningen

Daarna volgt inspraak door middel van zienswijzen, definitieve vaststelling van de besluiten, bezwaar
en beroep. Zie daarvoor ook de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
De provincie heeft aangegeven een klankbordgroep te willen organiseren voor specifiek de
omwonenden van Eemshaven – West. De provincie gaat de omwonenden daarvoor uitnodigen. In de
klankbordgroep worden de alternatieven besproken en worden toelichtingen gegeven op de
resultaten van de onderzoeken. Het voornemen is om hier in december mee te starten.
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