
Hoogspanningsverbinding Diemen, Lelystad en Ens
Kennisgeving concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Wat gaat er gebeuren? 
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder TenneT TSO B.V. 
(TenneT) willen een extra 380 kV hoogspanningsverbinding realiseren tussen hoogspannings-
tations Diemen, Lelystad en Ens. De nieuwe hoogspanningsverbinding wordt in principe 
bovengronds aangelegd. In Diemen en Ens wordt de nieuwe 380 kV-hoogspannings-
verbinding aangesloten op de bestaande 380 kV-hoogspanningsstations. In Lelystad is 
voor de aansluiting op het bestaande 380-/150 kV-station een uitbreiding nodig.

Waarom is dit project nodig? 
TenneT heeft (in het kader van haar investeringsplannen) berekend dat de huidige 
transportcapaciteit van de 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspannings-
stations Diemen, Lelystad en Ens na 2030 onvoldoende is. De komende jaren moet naast het 
onderhoud aan en opwaardering van bestaande hoogspanningsverbindingen, de capaciteit 
van het elektriciteitsnet in Nederland worden uitgebreid. Nieuwe hoogspanningsstations en 
-verbindingen zorgen niet alleen voor meer transportcapaciteit, maar zorgen ook lokaal voor 
ruimte om nieuwe aansluitingen van particulieren en bedrijven op het elektriciteitsnet 
mogelijk te maken. Naast de hoogspanningsverbinding Diemen - Ens worden tussen de 
hoogspanningsstations Vierverlaten - Ens en Geertruidenberg – Krimpen/Crayestein nieuwe 
verbindingen voorzien.

Welke procedure wordt gevolgd? 
Het vergroten van de capaciteit van een 380kV verbinding is een uitbreiding van het 
hoogspanningsnet. Op grond van de Elektriciteitswet 1998 is het een project van nationaal 
belang. Het project valt hierdoor onder de rijkscoördinatieregeling (RCR). Dit betekent dat de 
minister voor Klimaat en Energie de besluitvorming coördineert en samen met de minister 
voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening uiteindelijk bepaalt waar het hoogspannings-
verbinding komt. 

Van vrijdag 10 maart tot en met donderdag 20 april 2023 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
(concept-NRD) ter inzage voor de aanleg van een nieuwe 380 kV Hoogspanningsverbinding Diemen, Lelystad en Ens. 
Iedereen kan op de notitie reageren door het indienen van een zienswijze binnen de boven genoemde periode.

Wat is een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD)? 
In de concept-NRD wordt voorgesteld om vijf mogelijke tracé-alternatieven te gaan onder-
zoeken. Ook staat in de concept-NRD beschreven op welke aspecten de tracés tijdens het 
onderzoek beoordeeld en vergeleken gaan worden. De resultaten van deze onderzoeken 
worden beschreven in het Milieu E� ect Rapport en de Integrale E� ect Analyse. Op basis 
van beide rapporten wordt er een besluit genomen over het voorkeurstracé van de nieuwe 
hoogspanningsverbinding.

Participatie: uw mening en inbreng zijn belangrijk 
Het project raakt de belangen van veel partijen, zoals overheden, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en omwonenden. Het ministerie van EZK en TenneT vinden het daarom belangrijk 
dat iedereen de mogelijkheid hee�  om ideeën in te brengen, mee te denken en zo bij te dragen 
aan 380 kV Hoogspanningsverbinding Diemen, Lelystad en Ens. In het geactualiseerde 
participatieplan leest u hoe we verschillende partijen in deze fase van het project willen 
betrekken. Het geactualiseerde participatieplan vindt u op www.rvo.nl/diemen-ens.

Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau van 10 maart tot en met 20 april 2023 
inzien op www.rvo.nl/diemen-ens. Op papier kunt u de documenten tijdens openingstijden 
bekijken in de gemeentehuizen van Lelystad en Gooise Meren. 

• Het gemeentehuis van Lelystad, Stadhuisplein 2 8232 ZX Lelystad, is voor het inzien van 
documenten maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Wij vragen 
u om voor het inzien van documenten van tevoren telefonisch een afspraak te maken, 
zodat deze alvast voor u kunnen worden klaargelegd. U kunt daarvoor contact opnemen 
met het Team Ruimte, de heer I.T. Meints via het algemene telefoonnummer 14-0320. 

• Het gemeentehuis van Gooise Meren, Brinklaan 35 1404 EP Bussum, is voor het inzien van 
documenten maandag tot en met vrijdag geopend van 08.30 tot 17.00 uur. U kunt de 
documenten inzien bij de balie van de gemeente.

Inloopbijeenkomsten
U bent welkom bij de inloopbijeenkomsten die het ministerie van EZK samen met TenneT 
organiseert op:
• Dinsdag 28 maart, Het Wapen van Ens, Baan 1A in Ens
• Donderdag 30 maart, De Nieuwe Bibliotheek, Stadhuisplein 101 in Almere
• Dinsdag 4 april, Theater Meerpaal, De Rede 80 in Dronten
• Donderdag 6 april, Hotel Het Rechthuis, Googweg 1 in Muiderberg
• Dinsdag 11 april, De Meeuwenhoeve, Meeuwenweg 28 in Lelystad

Vooraf aanmelden is niet nodig. De bijeenkomst is tussen 19.00 en 21.00 uur. Tijdens de 
inloopbijeenkomst vindt u informatie over het project en over de procedure. Er zijn mede-
werkers van TenneT en het ministerie van EZK aanwezig aan wie u uw vragen kunt stellen.

Hoe kunt u een zienswijze indienen? 
U kunt een zienswijze indienen van 10 maart tot en met 20 april 2023. U kunt op vier 
manieren reageren.

Persoonlijk: tijdens de inloopbijeenkomst is een notulist aanwezig.

Digitaal: via www.rvo.nl/diemen-ens

Telefonisch: op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

Per post: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Hoogspanningsverbinding Diemen, 
Lelystad en Ens, Postbus 111, 9200 AC Drachten. Wilt u uw brief ondertekenen en uw 
adres vermelden? Dan sturen wij u een ontvangstbevestiging toe. 

Wat is de verdere procedure? 
De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt ook aan verschillende andere betrokkenen 
voorgelegd, zoals de Commissie voor de m.e.r. Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden 
verzameld en verwerkt in de (de� nitieve) Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze wordt, 
tezamen met een Nota van Antwoord, omstreeks juni 2023 gepubliceerd. Het Milieu E� ect 
Rapport en de Integrale E� ect Analyse worden, naar verwachting, tezamen met een voorstel 
voor een voorkeurstracé, rond de zomer van 2024 gepubliceerd.

Wilt u meer weten?
Meer informatie over Hoogspanningsverbinding Diemen, Lelystad en Ens en 
alle bijbehorende stukken vindt u op www.rvo.nl/diemen-ens en op de website 
van Tennet www.tennet.eu/diemen-ens. Hee�  u vragen over de procedure? 
Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen op 070 379 89 79.


