
Aansluiting windpark 
op zee - Gemini

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeente: Eemsmond
• Provincie: Groningen
• Rijkswaterstaat

Belanghebbenden
• Havenbedrijf Eemshaven
• Vissersvereniging ‘Ons Belang’
• Nationaal Park Schiermonnikoog
• Waddenvereniging
• Gasunie
• Land- en Tuinbouworgansiatie Noord
• Duitse overheid
• Duitse natuurorganisaties

Initiatiefnemers
• Typhoon capital (eigenaar van Buitengaats 

C.V. en ZeeEnergie C.V.)

Bureau Energieprojecten:
Aansluiting Wind op Zee Gemini

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)

Hoogspanning
Gerealiseerd
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

1 november 2016

Buitengaats C.V. en ZeeEnergie C.V. (van eigenaar Typhon Capital) bouwen 
twee naast elkaar gelegen windparken in de Noordzee. De windparken 
worden aangesloten op het landelijke 380 kV-hoogspanningsnet via een 
elektriciteitsverbinding tussen deze windparken en het schakel- en trans-
formatorstation van 380 kV Oudeschip in de Eemshaven. Deze aansluiting 
viel onder de rijkscoördinatieregeling (RCR), de windparken niet. Voor de 
verbinding van twee keer 120 kilometer moesten een aantal diepe geulen 
worden gegraven, soms tot twaalf meter diep. Deze geulen gaan een deel 
door het Eems-Dollardverdragsgebied, waardoor ook de Duitse overheid 
betrokken was. 

Bron: kennisgeving besluiten, juli 2013

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning/aansluiting-gemini
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning


Procedurefase: Publicatie voornemen project

25 november 2011
Startnotitie ter inzage gelegd. Twaalf unieke zienswijzen ontvangen. 

Beroepsfase

Geen beroep ingesteld.

Procedurefase: Voorkeursalternatief

Begin 2012
Keuze voor het kabeltracé op zee.

Procedurefase: Publicatie voornemen project

13 juli 2012
Startnotitie met wijziging ter inzage gelegd. Vier unieke zienswijzen 
ontvangen. 

Procedurefase: Formele besluiten

Februari – augustus 2013
Ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. 
Elf unieke zienswijzen ontvangen.

Definitief inpassingsplan en overige besluiten.

Realisatiefase

Februari 2015
Plaatsing eerste windturbine. 

Juli 2017
Oplevering windpark.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

December 2011
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden over 
de milieueffectenstudie Waddenzee (MES) en het milieueffectrap-
port (MER) voor de aansluiting.

Maart 2013
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. 
Dertien bezoekers.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1november 2016

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0000.EZipKABELGEMINI-3000
http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure



