
Nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding 

Geertruidenberg

-

Krimpen aan den IJssel of Crayestein

We starten om 19:00 uur

Welkom bij de informatiebijeenkomst 



Programma

Gespreksleider is Haiko Smid

› Opening en welkom

❑ Haiko Smid, projectleider ministerie Economische Zaken en Klimaat

❑ Itske van Lith, omgevingsmanager TenneT

› Presentatie over procedure en planning (Haiko Smid, EZK)

› Introductiefilm nieuwe 380 kV-verbindingen

› Presentatie over het project (Itske van Lith, TenneT)

› Hoe kunt u reageren? (Haiko Smid, EZK)

› Vragen

› Einde

2



Vragen?

› Vragen kunt u stellen via de chatfunctie, vermeld daarbij uw naam en evt. 
organisatie.

› Vragen die niet aan bod komen en persoonlijke vragen worden beantwoord per e-
mail en algemene vragen komen op de website:

www.tennet.eu/geertruidenberg-krimpen-crayestein

› De presentatie komt ook op deze website en wordt per email toegestuurd. 
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http://www.tennet.eu/geertruidenberg-krimpen-crayestein


Nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding 

› Rijkscoördinatieregeling van toepassing

❑ Project van nationaal belang

❑ Ministers van Klimaat en Energie (Rob Jetten) en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
(Hugo de Jonge) zijn bevoegd gezag voor het ruimtelijk besluit

❑ TenneT is initiatiefnemer

› Ruimtelijke inpassing conform nieuwe Omgevingswet

❑ Processtappen worden doorlopen om te komen tot Projectbesluit

❑ Participatie belangrijke pijler onder Omgevingswet
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Processtappen en planning

1. Voornemen en participatieplan reacties mogelijk √

2. Ruimtelijke verkenning

❑ Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau zienswijzen mogelijk 2023

❑ Plan-MER en Integrale effectenanalyse (IEA) zienswijzen mogelijk 2023-2024

3. Voorkeursbeslissing ministers 2024

4. Planuitwerking (project-MER) zienswijzen mogelijk 2024-2027

5. Projectbesluit beroep RVS mogelijk 2027
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2023

2023 - 2024

2024

2024 - 2027 

2027

Ministers KenE en VRO 
nemen voorkeursbeslissing

Ministers KenE en VRO 
stellen projectbesluit vast
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Werken aan de energietransitie

› De productie van duurzaam opgewekte 
elektriciteit stijgt door wind en zon. 

› Het elektriciteitsverbruik neemt toe. Denk aan 
elektrificatie van auto’s, huizen en industrie. 

› Dit vraagt meer van ons elektriciteitsnet

“EZK en TenneT starten de verkenning voor 
een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding 
tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den 

IJssel of Crayestein”Het Project: Waarom?
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> Dit vraagt om extra capaciteit op het 
elektriciteitsnet

> Vanaf 2030 ontstaat een knelpunt op de 
bestaande hoogspanningsverbinding tussen 
Krimpen aan den IJssel en Geertruidenberg

Het Project: Waarom?
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Bouwen aan meer capaciteit

> Opwaardering bestaande 380kV-verbinding Krimpen 
aan den IJssel – Geertruidenberg loopt, 2023 gereed

> Nieuwe verbinding

> Twee mogelijkheden voor het oplossen van het knelpunt:

• Geertruidenberg -> Krimpen aan den IJssel

• Geertruidenberg -> Crayestein

> Open planologisch proces

> Meerdere tracé alternatieven worden onderzocht voor de 
2 mogelijkheden
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Uitgangspunten

› Nieuwe 380kV-verbinding

› Beginpunt: Geertruidenberg

› Eindpunt: Krimpen a/d IJssel of Crayestein

› Transportcapaciteit van 4.000 ampère

Voornemen
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Voornemen Bij combineren wordt een nieuwe 4 circuits 
hoogspanningsverbinding gebouwd. De nieuwe 
2 circuits 380kV wordt met een bestaande 
verbinding “gecombineerd”. De bestaande 
verbinding wordt na ingebruikname 
afgebroken. 

Bij bundelen komt de nieuwe 2 circuits 380kV 
verbinding naast een bestaande 
hoogspanningsverbinding of bijvoorbeeld een 
snelweg

Uitgangspunten

› Bovengronds, tenzij

› Combineren met 380kV-verbinding is niet mogelijk

› Voldoende afstand hanteren

› De verbinding moet goed bereikbaar zijn 
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Zoekgebied
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Kaart zoekgebied is te vinden 
op:

https://www.tennet.eu/nl/projec
ten/geertruidenberg-krimpen-
aan-den-ijssel-crayestein

En in het voornemen

https://www.tennet.eu/nl/projecten/geertruidenberg-krimpen-aan-den-ijssel-crayestein


Participatie

> De deelname van omwonenden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en

bestuursorganen aan het plan en besluitvormingsproces

> Doel:

Het maken van een goed onderbouwde en daardoor gedragen tracékeuze

waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met belangen en wensen

van betrokkenen en andere omgevingsaspecten
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Participatie – Hoe?
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> Werksessies

> Openbare informatiebijeenkomsten 

> Websites van TenneT en Bureau Energieprojecten 

> Projectenatlas

> Kennisgevingen Staatscourant en gemeentebladen 

> Mededelingen in huis-aan-huis bladen 

> Digitale nieuwsupdate (vanaf concept-NRD)

Participatie – Hoe?
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Hoe kunt u reageren?
Praat en denk mee!

We zijn benieuwd naar alle informatie, ideeën en 
aandachtspunten die van belang kunnen zijn voor de 

tracéontwikkeling. 

16



Reacties voornemen en voorstel voor participatie

Dit kan t/m 23 februari 2023 op de volgende 3 manieren:

1. Digitaal via het reactieformulier op www.rvo.nl/hoogspanningsverbinding-g-k-c
heeft de voorkeur

2. Telefonisch op werkdagen tussen 9 en 17 uur bellen met Bureau Energieprojecten 
op 070 379 89 79. 

3. Schriftelijk per brief naar Bureau Energieprojecten o.v.v.

Inspraakpunt “Hoogspanningsverbinding 380 kV Geertruidenberg - Krimpen aan den IJssel 
of Crayestein”.

Postbus 111 

9200 AC Drachten

Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een 
ontvangstbevestiging sturen. 
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http://www.rvo.nl/hoogspanningsverbinding-g-k-c


Wat gebeurt er met uw reactie?

› Na afloop van de inspraaktermijn kunt u de gebundelde reacties downloaden via 
www.bureau-energieprojecten.nl.

› Inzichten uit uw reactie worden meegenomen bij het opstellen van de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

› In de NRD staat welke tracé-alternatieven in de volgende fase van het project worden 
onderzocht en hoe het onderzoek wordt gedaan. 

› De NRD wordt rond de zomervakantie van 2023 gepubliceerd.
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http://www.bureau-energieprojecten.nl/


Meer info, vragen en uw reacties?

› Kijk op www.rvo.nl/hoogspanningsverbinding-g-k-c voor info over de procedure 
en om te reageren op voornemen en participatieplan

› Kijk op www.tennet.eu/geertruidenberg-krimpen-crayestein voor info over het 
project en de projectatlas voor meer info over het zoekgebied

› Voor overige vragen of het maken van een afspraak voor een individueel 
gesprek:
- bel Bureau Energieprojecten 070 379 89 79 of 
- mail naar bureauenergieprojecten@minezk.nl
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http://www.rvo.nl/hoogspanningsverbinding-g-k-c
http://www.tennet.eu/geertruidenberg-krimpen-crayestein
mailto:bureauenergieprojecten@minezk.nl

