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Uw kenmerk
Hierbij wil ik u informeren over het voornemen van het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder TenneT om, samen met u Bijlage(n)

(de regionale overheden), te starten met een verkenning naar de aanleg van een
nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations
Diemen, Lelystad en Ens. Ik nodig u uit voor een eerste gezamenlijk bestuurlijk
overleg in juni van dit jaar, waarin ik met bestuurders van betrokken provincies,
gemeenten en waterschappen in gesprek wil gaan over dit voornemen.

Zoals u weet, is de energietransitie in volle gang. De uitstoot van broeikasgassen
wordt afgebouwd. Mede als gevolg van de Regionale Energie Strategieën neemt
het aandeel duurzame energie op land toe. Ook op zee verschijnen grote
windparken. Dit alles heeft grote gevolgen voor de elektriciteitsvoorziening in ons
land. Het elektriciteitstransport en het elektriciteitsverbruik in Nederland gaan de
komende (tientallen) jaren sterk stijgen.

Netbeheerder TenneT heeft (in het kader van haar investeringsplannen) berekend
dat de huidige transportcapaciteit van de 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen
de hoogspanningsstations Diemen, Lelystad en Ens na 2030 onvoldoende is, ook
na de uitgevoerde capaciteitsvergroting van de bestaande 380 kV-verbinding
tussen Diemen, Lelystad en Ens. Uit alle door TenneT onderzochte scenario’s blijkt
dat er na 2030 extra transportcapaciteit nodig is tussen Diemen en Ens. Komt die
er niet, dan hebben de netbeheerders na 2030 nog meer moeite om nieuwe wind
en zonneparken op het elektriciteitsnet aan te sluiten en nieuwe woonwijken en
bedrijven ten allen tijden van stroom te voorzien.

Netbeheerder TenneT heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
gevraagd een ruimtelijke verkenning te starten naar de aanleg van een extra 380
kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Diemen, Lelystad
en Ens. Omdat het om infrastructuur van nationaal belang gaat, is de minister van
Klimaat en Energie — samen met de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening — bevoegd gezag voor de ruimtelijke inpassing. Het ministerie van EZK
wil de ruimtelijke inpassing van de nieuwe 380 kV-verbinding in gezamenlijk
overleg met de betrokken provincies, gemeenten en waterschappen uitvoeren. In
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wanneer inwoners en maatschappelijke partijen bij de verkenning betrokken
worden. Op deze wijze kunnen kennis en expertise elkaar aanvullen en
versterken. Het voornemen is om voor elke fase in de besluitvorming meerdere
bijeenkomsten te houden, waarvoor betrokken provincies, gemeenten,
waterschappen en netbeheerders op ambtelijk niveau uitgenodigd worden. Elke
fase wordt afgesloten met een bestuurlijk overleg. Tijdens dit bestuurlijk overleg
vraag ik uw advies met betrekking tot de doorlopen processtap.

Tijdens het eerste gezamenlijke bestuurlijke overleg in juni 2022 wil ik met u
spreken over de wijze van samenwerking en afstemming (zoals hierboven
geschetst), het publiceren van het voornemen om een verkenning uit te voeren en
het publiceren van een participatieplan, waarin beschreven staat hoe en wanneer
inwoners en externe partijen betrokken worden. Beide documenten (voornemen
en participatieplan) worden met inbreng van uw ambtenaren opgesteld. In het
voornemen wordt uitgegaan van een globaal zoekgebied (tussen de hoog
spanningsstations Diemen, Lelystad en Ens), waarbij alle opties nog mogelijk zijn.
In de tweede helft van 2022 en in 2023 wil ik, samen met de regionale overheden
en netbeheerder TenneT, het zoekgebied concretiseren, om zo tot mogelijke
corridors en concrete tracé-alternatieven te komen. De corridors en tracé-
alternatieven worden, samen met u, op diverse aspecten vergeleken en
beoordeeld. In 2024 wil ik u, als regio, vragen met een (bij voorkeur gezamenlijk)
advies te komen over het tracé dat de voorkeur heeft.

Sommigen van u zullen zich herinneren dat, ongeveer 10 jaar geleden, er een
verkenning is uitgevoerd naar een nieuwe 380 kV-verbinding tussen Eemshaven,
Ens en Diemen. Van deze verbinding is enkel het tracé tussen Eemshaven en
Vierverlaten (bij Groningen) gerealiseerd. Ten aanzien van het overige deel is
indertijd besloten dat aanleg niet nodig was. De huidige berekeningen van TenneT
laten zien dat dat nu anders ligt voor de periode na 2030. De informatie die
indertijd opgedaan is bij deze verkenning, zal zorgvuldig betrokken worden bij de
nieuw te starten verkenning.

Naast de verkenning voor een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen
Diemen en Ens start er ook een verkenning naar een nieuwe 380 kV-verbinding
tussen Vierverlaten en Ens. De betrokken provincies en gemeenten worden daar
later dit jaar over geïnformeerd. Het is mijn intentie om, daar waar de tracés bij
elkaar komen, beide verkenningen zowel inhoudelijk als procesmatig goed op
elkaar af te stemmen.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan Titus van Roermund
(projectleider; t.a.h.vanroermund@minezk.nl; tel: 06-109 465 80) of Caroline
Dollekamp (plv. projectleider; caroline.dollekamp@rvo.nl; tel: 06-467 519 85).

De~en Energie, namens deze:
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