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Stichtse Vecht, 10 mei 2011 
 
Vragen aan het college over hoogspanningsstation Breukelen 
 

Stichtse Vecht ligt op een cruciale plaats in Nederland, waardoor er vele soorten 
infrastructuur over haar grondgebied lopen. Dat betreft rijkswegen, drukke waterwegen, 
hoogspanningslijnen, vliegcorridors, straalpaden voor de communicatie, water- en 
brandstofleidingen. Stichtse Vecht neemt daar zijn verantwoordelijkheid in en faciliteert veel 
van deze infrastructurele voorzieningen. Soms wordt er echter iets te gemakkelijk een 
beroep gedaan op de medewerking van Stichtse Vecht. In dit geval betreft het de koppeling 
van de landelijke 380 kV-lijn aan het regionale 150 kV-net. Voor deze koppeling is een 
hoogspanningsstation met daarbij een aantal hoogspanningsmasten nodig. Al vele jaren 
loopt hier een ‘discussie’ over. Tot de verbazing van Duurzaam Stichtse Vecht heeft TenneT 
- TSO in de persoon van Guido Volman op 5 mei 2011 aan inwoners medegedeeld dat de 
locatie Kortrijk aan de westkant van de A2 de minste nadelige effecten heeft. Argumenten 
worden niet geleverd. Wat Duurzaam Stichtse Vecht betreft kan de gemeente op basis 
hiervan geen medewerking aan de realisatie van het hoogspanningsstation op deze locatie – 
of de voorbereidingen daarvoor - verlenen. 

 

 
Inwoners en politici demonstreren op 15 juli 2008 voor het gemeentehuis van Breukelen tegen de komst van een 
hoogspanningsstation aan de westkant van de A2. (foto: Duurzaam Stichtse Vecht). 

 
De feiten 
Aan rapporten ondertussen geen gebrek. Op 31 oktober 2006 stemt vrijwel de hele Raad 
van Breukelen voor de bouw van een hoogspanningstation op Kortrijk. Pas op 8 november 
2006, nadat de raad haar goedkeuring aan de locatie had gegeven, komt het officiële 
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Tennet-rapport van Omniplan uit. Tennet geeft zelf aan dat de beoordeling van een aantal 
aspecten subjectief is. Toch kiest Tennet ondubbelzinnig voor locatie Kortrijk aan de groene 
zijde van de A2. De gemeente Breukelen laat in 2007, nadat er 156 zienswijzen zijn 
ingediend, door Croonen Adviseurs een rapport maken. Ook voor de gemeente is Tennet de 
bron van de technische informatie. Daarmee ligt de uitvoeringsvorm van het station in feite 
vast (open station) met een oppervlakte van 2 tot 3 ha. De hoogte van gebouwen, 
transformatorboxen en in de open lucht geplaatste railsystemen en schakelaars wordt niet 
precies genoemd maar zal de 20 meter ruim te boven gaan. De breedte en diepte van de 
gebouwen en open aanleg zijn fors. Een in de omgeving zeer dominant volume. Rapport 
Croonen noemt locatie 1 (naast Organza op de Laan van Duuring) en locatie 3 (Kortrijk) de 
meest voor de hand liggende locaties. 
Op 20 april 2009 werd de toenmalige gemeente Breukelen op de hoogte gesteld van het feit 
dat de realisatie van een 380/150kV hoogspanningsstation ging vallen onder de 
rijkscoördinatieregeling infrastructurele projecten. De lopende bezwarenprocedure werd 
stopgezet en de door TenneT - TSO reeds gedane bouwaanvraag werd later ingetrokken, 
evenals de verleende bouwvergunning voor de eerste fase van het project. 
Na 20 april 2009 heeft de Raad niets meer vernomen en de personen en instanties die 
bezwaar hadden gemaakt evenmin. Slechts bij navraag stelde het toenmalige EZ (thans 
EL&I) dat door dit ministerie opdracht was verstrekt voor een nieuw locatieonderzoek, 
waarbij alle eerdere rapporten zouden worden meegewogen, inclusief het rapport van Wim 
Smit Consult BV dat in opdracht van indieners van zienswijzen en bezwaren is opgesteld. 
Begin 2010 wees navraag bij EL&I uit dat er drie locaties nader werden onderzocht: Kortrijk, 
Laan van Duuring en een niet nader aangeduide meer noordelijke locatie oost van de A2. 
Op 5 mei 2011 werden eigenaren en gebruikers van de gronden waarop het 
hoogspanningsstation destijds was voorzien te worden gerealiseerd, alsmede gebruikers en 
eigenaren van aangrenzende percelen door TenneT benaderd. Hen is gevraagd 
medewerking te verlenen aan het betreden van hun percelen door het ecologisch 
onderzoeksbureau Groen Team. Dit in verband met een flora- en faunaonderzoek in het 
kader van de realisatie van een hoogspanningsstation op de locatie Kortrijk. 
 

 
Situatieschets van gepland hoogspanningsstation in Groene Hart. Bron: Tennet. 
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De vragen 
Vraag 1: 
Is het correct dat ongeveer twee maanden geleden de gemeente Stichtse Vecht is benaderd 
door het ministerie van EL&I om te overleggen over deze zaak? 
 
Vraag 2: 
Heeft een dergelijk overleg daadwerkelijk plaatsgevonden, zo ja wanneer en wat waren de 
resultaten/afspraken?  
 
Vraag 3: 
Welke informatie werd door EL&I beschikbaar gesteld tijdens of voorafgaand aan dit 
overleg? 
 
Vraag 4: 
Indien de gemeente niet is ingegaan op het verzoek tot overleg, wat is hiervan dan de 
reden? 
 
Vraag 5: 
Op welke datum was het college bekend dat EL&I alsnog voor de locatie Kortrijk ging kiezen 
dan wel had gekozen? Heeft het college – al dan niet stilzwijgend – ingestemd met deze 
locatie en/of de onderliggende argumenten? 
 
Vraag 6: 
Wat is er de oorzaak van dat bepaalde personen door TenneT al wel zijn geïnformeerd en 
daarentegen juist zij die bezwaren hadden gemaakt tegen de door de gemeente Breukelen 
verleende bouwvergunning nog niet op de hoogte zijn (gesteld) van de nieuwe 
ontwikkelingen?  
 
Vraag 7: 
Zijn er tussen de gemeente en EL&I afspraken gemaakt over de communicatie over de 
nieuwe ontwikkelingen; zo ja, welke? 
 
Vraag 8. 
Heeft het college een (nieuw) eigen standpunt over een gewenste locatie? Zo nee, dan gaat 
Duurzaam Stichtse Vecht er van uit dat de uitspraak van de toenmalige portefeuillehouder - 
die in 2009 in Breukelen aangaf zich bij een eventuele nieuwe (rijks)procedure sterk te willen 
maken voor een andere locatie voor het hoogspanningsstation dan Kortrijk – nu als een 
uitspraak van het college van Stichtse Vecht gezien moet worden. 
 
Vraag 9. 
Is er verder nog iets dat het college en/of de verantwoordelijk portefeuillehouder kwijt wil over 
dit dossier? Bijvoorbeeld omdat dat voortvloeit uit de wettelijke plicht van het actief 
informeren van de Raad. 
 
De beantwoordingstermijn 
Vriendelijk doch dringend verzoekt Duurzaam Stichtse Vecht om uiterlijk 27 mei, 12.00 uur 
deze vragen van adequate antwoorden te voorzien. Indien daarvoor noodzakelijk kan het 
college met de heer Cock van der Kaaij van Duurzaam Stichtse Vecht contact opnemen om 
vragen te verduidelijken. 
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Bijlage: alle mogelijke locaties voor het hoogspanningsstation. III = Kortrijk. 
Meer informatie: 
http://breukelen.stichtsevecht.nl/index.php?simaction=internet&mediumid=1&pagid=40&rubri
ek_id=380&fontsize=12&stukid=11312 
 

 


