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Uw kenmerk 

Bijlage(n) 

Beste bewoner, 

Graag willen wij u informeren over de geplande werkzaamheden aan het 380 kV-
hoogspanningstracé van Ens naar Zwolle. Om in de toekomst meer elektriciteit te 
kunnen transporteren, wordt deze hoogspanningsverbinding aangepast. Zo wordt 
een grotere transportcapaciteit van elektriciteit mogelijk gemaakt.  
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Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) coördineert de 
vergunningen die nodig zijn voor de werkzaamheden. Netbeheerder TenneT is 
verantwoordelijk voor de werkzaamheden aan de hoogspanningslijn. 
 
Wat gaat er gebeuren? 
De bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen de 
hoogspanningsstations Ens en Zwolle ligt in de gemeenten Kampen, 
Noordoostpolder, Zwolle en Zwartewaterland. Van deze hoogspanningsverbinding 
worden de bestaande geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat, 
vervangen door geleiders met een grotere transportcapaciteit. Deze nieuwe 
geleiders zijn vergelijkbaar met de huidige geleiders. De huidige verbinding is 
ruim 35 jaar oud. Daarom vindt er ook onderhoud plaats aan de masten van deze 
verbinding. Waar nodig worden onderdelen vervangen of versterkt, zoals 
bliksemafleiders en staalwerk. Bij een klein aantal masten zullen ook de fundaties 
worden versterkt. 
 
Uitnodiging informatiebijeenkomst 
Graag nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst, die plaatsvindt op: 
 
Donderdag 7 juli 2022 van 19.00 tot 21.00 uur in De Stadskazerne, Oudestraat 
216, 8261 CA Kampen. 
 
Tijdens de bijeenkomst kunt u zich laten informeren over het project en de 
procedure door medewerkers van TenneT, het ministerie van EZK en het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).  
 
Documenten ter inzage 
Van vrijdag 24 juni tot en met donderdag 4 augustus liggen de ontwerpbesluiten 
ter inzage. In deze periode is het mogelijk om een zienswijze indienen. Dit houdt 
in dat u kunt reageren op de ontwerpbesluiten. In deze periode liggen de stukken 
ter inzage op www.rvo.nl/ens-zwolle. Bent u niet in de gelegenheid de 
ontwerpbesluiten digitaal te bekijken, dan kunt u deze ook op papier bekijken in 
het Gemeentehuis van Kampen (Burg. Berghuisplein 1, 8261 DD Kampen) tijdens 
openingstijden.   
 
Indienen zienswijze 
U kunt op de volgende manieren een zienswijze indienen: 
 
 Digitaal: via de website www.rvo.nl/ens-zwolle 
 
 Per post: 

Bureau Energieprojecten  
Inspraakpunt BBB 380kV Ens-Zwolle  
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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 Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 070 
379 89 79.  

 
Vragen? 
Indien u niet in de gelegenheid bent om naar de informatiebijeenkomst te komen, 
maar wel vragen heeft, dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen 
met 070 - 379 89 79. Op www.rvo.nl/ens-zwolle vindt u meer informatie over de 
vergunningen en procedures.  
 
Meer informatie over de inhoud van het project vindt u op www.tennet.eu/ens-
zwolle. Of stel uw vraag aan een medewerker van TenneT via 0800 836 63 88 of 
stuur een e-mail naar servicecenter@tennet.eu. 
 
De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze: 
 
 
 
 
 
 
M. Hetem 
Plv. directeur Realisatie Energietransitie i.o.  
 
 
 




