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TenneT, beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, werkt in verschillende regio's aan de versterking en 

uitbreiding van zijn hoogspanningsnet. Dat komt omdat er steeds meer duurzame energie opgewekt wordt, 

die vervolgens weer vervoerd moet worden. De beschikbare capaciteit in het elektriciteitsnetwerk is niet 

meer voldoende om aan de vraag te voldoen en de leveringszekerheid voor nu en de toekomst te borgen.  

 
Nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding 

Om overbelasting te voorkomen en de leveringszekerheid, zowel landelijk als in de regio, ook voor de 

toekomst te garanderen moeten er in het 150 kV-net uitbreidingen en versterkingen plaatsvinden.  

Onderdeel hiervan is het 150 kV-net uit te breiden met een ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen 

de hoogspanningsstations “Vijfhuizen”in De Liede en “Nieuwe Meer”. Voor de nieuwe ondergrondse 150 kV-

verbinding is een tracé uitgewerkt. Dit tracé is zorgvuldig gekozen op basis van een aantal criteria. Zo wordt 

onder andere gekeken naar de technische haalbaarheid, milieuaspecten, de kosten en de relatie tot de 

omgeving.  

 
Ontwerpbestemmingsplan 

Om deze ondergrondse kabelverbinding aan te kunnen leggen wordt er, voor het deel van de verbinding dat 

door de gemeente Amsterdam loopt, een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Op de gronden van de 

kabelverbinding blijven de geldende bestemmingsplannen van kracht, maar deze worden aangevuld door 

toevoeging van een dubbelbestemming voor de ondergrondse kabelverbinding.  Dit is een aanvulling op de 

bestaande regels die gelden in het huidige bestemmingsplan.  Het bestemmingsplan, voor het deel van de 

kabelverbinding in de gemeente Haarlemmermeer, is al op 10 februari vastgesteld door de gemeenteraad. 

De gemeente Amsterdam hoopt het ontwerpbestemmingsplan rond de zomer in 2022 ter inzage te leggen. 

Dan is er de mogelijkheid een officiële reactie (zienswijze) te geven. De gemeente communiceert hier tegen 

die tijd over op haar website.  
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Planning  

TenneT hoopt vanaf het derde kwartaal van 2022 met de eerste, voorbereidende, werkzaamheden voor de 

aanleg van de ondergrondse verbinding te starten. Met rechthebbenden, die één of meerdere percelen 

hebben die zijn gelegen in de belaste strook van de nieuwe hoogspanningsverbinding en/of waar 

werkterreinen zijn voorzien, zijn al rechtstreekse contacten.   

 

Projectatlas 

In de Projectatlas kunt u zien waar de ondergrondse kabelverbinding komt te liggen. In de projectatlas kunt u 

vragen stellen en opmerkingen plaatsen. Het projectteam komt hier dan bij u op terug. 

https://ten.projectatlas.app/vijfhuizen-nieuwemeer/page/home  

 

Vragen 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met 

ondergetekende. TenneT gaat graag met u in gesprek over de procedure en de aanleg van de ondergrondse 

kabelverbinding. Heeft u vragen over het bestemmingsplan, dan kunt u contact opnemen met Koen Vreeker 

van de gemeente Amsterdam,  te bereiken via telefoonnummer 06 21125506 of e-mail: 

K.Vreeker@amsterdam.nl 

 

Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

TenneT TSO B.V. 

 

 

 

 

 

Paul Van de Kragt 

Omgevingsmanager 

 

 

https://ten.projectatlas.app/vijfhuizen-nieuwemeer/page/home

