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Ontwerpbestemmingsplan Geluidzone transformatorstation Avermieden (deel Midden-Groningen).

Geachte leden van de raad,
Met deze brief willen wij u informeren over het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan
geluidzone transformatorstation Avermieden (deel Midden-Groningen).
Inhoud van het plan
De realisatie van een transformatorstation en de bijbehorende geluidzone mogelijk maken.
Toelichting
Avermieden BV heeft het initiatief om een bovenregionaal transformatorstation (schakelstation)
aan de Eekerweg in Scheemda te realiseren. De Eekerweg is de weg die bij de gemeentegrens ligt
tussen Meeden en Scheemda, ten noorden van de spoorlijn Groningen – Nieuweschans.
In Oost Groningen is, net als in grote delen van Nederland, de capaciteit op het elektriciteitsnet
ontoereikend om nieuwe duurzame energie initiatieven aan te kunnen sluiten. Om een oplossing te
bieden in deze netcongestie heeft Avermieden b.v. een nieuw station gepland met een aansluiting
op het landelijke net via de Tennet-locatie in Meeden.
Voor de locatie van het nieuwe station zijn in het gebied rondom Meeden, samen met
vertegenwoordiging van de gemeente, diverse industriële locaties en bedrijventerreinen
beschouwd. Na een uitgebreide analyse is samen met gemeente Oldambt en de provincie
uiteindelijk gekozen voor een locatie ten noorden van de Eekerweg in Scheemda.
Op grond van het geldende bestemmingsplan is de bouw en het gebruik van het
transformatorstation niet toegestaan. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch te regelen is het
opstellen van een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk.
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Daarnaast wordt de geluidszone behorende bij het transformatorstation planologisch vastgelegd. De
geluidszone ligt niet alleen in de gemeente Oldambt, maar deels ook in de gemeente MiddenGroningen. Voor dat deel van het bestemmingsplan moet de gemeente Midden-Groningen een
bestemmingsplan vaststellen.
Voor Midden-Groningen gaat het dus alleen om de geluidzone. Het transformatorstation zelf ligt in
de gemeente Oldambt.
Ligging plangebied
Op onderstaande tekening (links) is de ligging van het station schetsmatig met een rode marker
weergegeven. Rechts de ligging van de totale geluidzone in beide gemeenten. Groen is het
grondgebied van Oldambt en de lichtere kleur is Midden-Groningen.

Hieronder links de ligging van de geluidzone in onze gemeente en rechts een schets van de locatie
van het station in Oldambt

Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad)
Draagvlak
Voorafgaande aan de inspraakperiode zijn de dorpsverenigingen van Zuidbroek en Meeden via de
gebiedsregisseurs op de hoogte gebracht van het voornemen. De verenigingen zijn verder middels
een brief door het begeleidende ingenieursbureau geïnformeerd. Vanuit beide dorpsverenigingen
zijn geen opmerkingen naar voren gebracht.
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Vervolgtraject
Het is de bedoeling om in augustus 2022 het ontwerp bestemmingsplan zes weken ter inzage te
leggen. Iedereen heeft dan de mogelijkheid het plan te bekijken en eventueel een zienswijze in te
dienen. Hierna worden ingekomen zienswijzen beoordeeld en van een antwoord voorzien. Dit kan
leiden tot een inhoudelijke aanpassing van het bestemmingsplan, waarna het ter vaststelling wordt
aangeboden aan uw raad. Tegen deze vaststelling staat beroep bij de Raad van State open. De
procedure voor beide bestemmingsplannen wordt gezamenlijk met de gemeente Oldambt
doorlopen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Gemeentesecretaris

