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Elektriciteitsnet tussen Beverwijk en Oterleek wordt uitgebreid 

 

Om de opgewekte duurzame energie door de provincie te transporteren en te kunnen voldoen aan de toegenomen 

vraag naar elektriciteit, zijn tussen Beverwijk en Oterleek extra elektriciteitskabels nodig. 

Om de aanleg hiervan mogelijk te maken heeft de provincie Noord-Holland in overleg met de betrokken gemeenten 

een provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld. Provinciale Staten hebben begin juli het PIP vastgesteld.  

 

Ongewijzigd inpassingsplan 

Het PIP is een bestemmingsplan van de provincie dat meerdere gemeenten beslaat. Om de nieuwe elektriciteitskabels 

en een nieuw schakelstation in Beverwijk mogelijk te maken heeft de provincie eerst een ontwerp PIP opgesteld. In het 

ontwerp PIP staat onder meer wat het precieze tracé voor de kabels wordt, waar het schakelstation komt en welke 

milieu- en omgevingsaspecten van belang zijn. Dit ontwerp is nu definitief geworden.  

 

Verdere procedure  

Na vaststelling van het provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek door Provinciale Staten 

heeft dit plan vanaf woensdag 13 juli 2022 voor 6 weken ter inzage gelegen (https://www.noord-

holland.nl/actueel/terinzageleggingen).  

In deze periode kon tegen het PIP beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

(https://www.raadvanstate.nl). Hierop zijn geen reacties ontvangen. Dat betekent dat het PIP onherroepelijk is 

vastgesteld. Daarmee is de planologische fase afgerond en de formele rol van de Provincie Noord-Holland beëindigd.  

 

TenneT realiseert 

Om de toegenomen vraag naar elektriciteit mogelijk te maken breidt TenneT, vaak samen met Liander, het bestaande 

energienetwerk in de provincie Noord-Holland uit. Zo wordt gezorgd voor een passende infrastructuur voor ontwikkeling 

van bijvoorbeeld woningbouw en voor de toenemende vraag naar duurzame energie. TenneT is verantwoordelijk voor 

de realisatiefase die volgt op de planologische fase. Wij zijn dan ook vanaf nu uw eerste aanspreekpunt. Kijk voor meer 

informatie over de realisatie van het project op de website: https://www.tennet.eu/nl/projecten/netuitbreiding-noord-

holland 

 

 

https://www.tennet.eu/nl/projecten/netuitbreiding-noord-holland
https://www.tennet.eu/nl/projecten/netuitbreiding-noord-holland


 

Kabeltracé uitgewerkt: bekijk het in de projectatlas 
 
 
Het kabeltracé is inzichtelijk gemaakt via de Project Atlas. Dit is een interactieve kaart, bedoeld om u een duidelijk 

beeld te geven van de nieuwe ondergrondse kabelverbinding tussen Beverwijk en Oterleek en een nieuw te bouwen 

150 kV schakelstation aan de Ringvaartweg in Beverwijk. Neem een kijkje in de tracékaart waar u op uw eigen 

woon- of werkgebied kunt inzoomen. Ook bestaat de mogelijkheid een vraag te stellen of een suggestie te plaatsen. 

Vragen en antwoorden vindt u terug op de pagina ‘Vraag & antwoord’. In aanloop naar en tijdens de realisatiefase 

wordt informatie over bijvoorbeeld werkterreinen aan de interactieve kaart toegevoegd. 

 

Via onderstaande link vindt u het kabeltracé in detail terug;  

https://ten.projectatlas.app/beverwijk-oterleek/tracekaart 

 

 

De Project Atlas is ook eenvoudig te scannen via onderstaande QR-code: 

 

 

 

 

 

Hoe verloopt de route? 

 

De route van het tracé loopt tot het 150 kV station in Oterleek, nabij Alkmaar. Het tracé kruist vanaf het nieuw te 

bouwen schakelstation bij Beverwijk langs het Bazaar terrein in zuidoostelijke richting de A9. Vanaf de A9 gaat het 

tracé in noordoostelijke richting ten oosten langs het golfterrein van de Heemskerkse Golfclub richting Fort 

Markenbinnen waar het ten oosten De Woude passeert. Het tracé loopt vervolgens in noordelijke richting parallel 

aan de Provinciale weg waar het ten westen van Stompetoren afbuigt en zijn weg vervolgt in noordoostelijke richting 

naar hoogspanningsstation Oterleek.  

 

 

 

Schermafbeelding kabeltracé uit interactieve Project Atlas 

 

https://ten.projectatlas.app/beverwijk-oterleek/tracekaart


 

Hoe is de route tot stand gekomen? 

 

Voor het uitwerken van het tracé zijn de technische randvoorwaarden en de eisen en voorwaarden van de 

waterschappen, provincies, gemeenten en Rijkswaterstaat opgehaald. Ook is gekeken naar de consequenties voor 

de omgeving. Uitgangspunt is dat de grondeigenaren en grondgebruikers zo weinig mogelijk overlast ervaren bij de 

aanleg en na de aanleg niet belemmerd worden in hun bedrijfsvoering.  

 

Hoe wordt u betrokken? 
 

Voor het project Beverwijk – Oterleek is in juni de volgende fase van het project gestart; de ZRO-fase. In deze fase 

gaat TenneT met de eigenaren en gebruikers (samen ‘rechthebbende’ genoemd) waar het tracé hun perceel of 

percelen raakt, via een minnelijk overleg een zakelijk recht overeenkomst of een gebruiksovereenkomst afsluiten. 

Namens TenneT gaat een rentmeester van Duvekot deze gesprekken inplannen en uitvoeren. 

 

Hoe ziet de planning eruit? 
 

Ondertussen loopt het aanbestedingstraject voor de aannemers die het 150 kV schakelstation in Beverwijk gaan 

bouwen en die het kabeltracé van Beverwijk naar Oterleek gaan aanleggen. Naar verwachting wordt daar in 

januari/februari 2023 meer bekend over gemaakt. 

De rest van dit jaar gaan we verder met de voorbereidingen voor de uitvoering. Vervolgens starten de 

werkzaamheden ‘buiten’ in het 3e kwartaal van 2023. Tot slot zal naar verwachting in het 4e kwartaal van 2024 het 

netwerk en 150 kV schakelstation in gebruik worden genomen. 

 

 

 

Vragen? 

 
Heeft u in de tussentijd vragen? Neem dan contact op met onze omgevingsmanager: 
 
Kabeltracé Beverwijk-Oterleek en schakelstation Beverwijk 150 kV:  
Ellen Weerman: 06-340 54520 of via mailadres ellen.weerman@tennet.eu 

 

 
Wilt u zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar maaike.schouten@tennet.eu. 

 

mailto:maaike.schouten@tennet.eu.

