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Geachte relatie, 

TenneT vervangt de huidige ondergrondse 110 kV-hoogspanningskabel tussen de hoogspanningsstations 
Groningen Bloemsingel en Groningen Hunze (naast de Euroborg) door een nieuwe, moderne kabel. In deze 
brief informeren we u over de stand van zaken, de inspraakprocedures, het vervolg en nodigen we u uit 
voor de inloopbijeenkomst.  

Waarom wordt de huidige kabel vervangen?  
De huidige kabel is sinds 1964 in gebruik. De nieuwe kabel kan meer energie vervoeren. Wanneer er een 
storing plaatsvindt is deze kabel sneller te repareren dan de huidige kabel. Met het vervangen van de kabel 
kan TenneT de levering van elektriciteit in de binnenstad van Groningen blijven garanderen.  

Wat is de stand van zaken?  
Het ontwerp van de route van de kabel is klaar. Dat is een heel gepuzzel geweest, want in de binnenstad is 
de ruimte boven en onder de grond zeer beperkt. Bovengronds vanwege bebouwing, wegen en groen; 
ondergronds ligt het vol met verschillende kabels, leidingen en rioleringen. De nieuwe kabel komt niet op 
exact dezelfde plek te liggen als de huidige kabel. Daarom moet het bestemmingsplan worden aangepast. 
De gemeente Groningen legt op 6 april 2022 het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. 

Hoe kunt u reageren op het ontwerp bestemmingsplan?  
Van 6 april tot en met 17 mei 2022 kunnen belanghebbenden het ontwerp bestemmingsplan inzien en een 
zienswijze indienen bij de gemeente Groningen. Op de website van de gemeente Groningen leest u waar u 
het ontwerp bestemmingsplan kunt bekijken en wanneer en hoe u kunt reageren: 
https://gemeente.groningen.nl/bekendmakingen-bestemmingsplannen.  

Hoe gaat het daarna verder?  
Na het beantwoorden van de zienswijzen, stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan uiteindelijk vast. 
Iedere belanghebbende kan het vastgestelde bestemmingsplan bekijken en beroep instellen bij de Raad 
van State. Voor het indienen van een beroep geldt een termijn van zes weken. 

Wanneer starten de werkzaamheden?  
De werkzaamheden starten als het bestemmingsplan onherroepelijk is. Naar verwachting zal dit in het 
najaar van 2022 zijn. De aannemer die het werk gaat uitvoeren is Visser & Smit Hanab. Voordat er gestart 
wordt met de werkzaamheden informeren we omwonenden hierover via een nieuwsbrief, onze 
projectwebsite www.tennet.eu/bloemsingel-hunze en via de BouwApp. 
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Hoe wordt de kabel aangelegd? 
De nieuwe kabel wordt met behulp van gestuurde boringen aangelegd. Met boringen is er minder overlast 
voor de omgeving dan wanneer de hele kabel ingegraven zou worden. Nu vinden er graafwerkzaamheden 
plaats op een beperkt aantal plekken.  

De kabel is 3,4 km lang. Die kunnen we niet in een keer boren. Er komen zeven boorlocaties, rondom de 
boorlocaties is ook sprake van een graaflocatie. We willen de overlast voor direct omwonenden en verkeer 
rond de boorlocaties zoveel mogelijk beperken. Daarom zorgen we ervoor dat dit niet langer duurt dan 
noodzakelijk. Niettemin kan rond de boorlocaties enige hinder ontstaan, bijvoorbeeld in de vorm van een 
verkeersomleiding of geluidshinder. 

Meer informatie  

Meer informatie en updates vindt u op onze website: www.tennet.eu/bloemsingel-hunze. U kunt de 
ontwikkelingen ook volgen via de TenneT BouwApp. Deze is gratis te downloaden via de Apple App- of 
Google Play store op uw telefoon of tablet. In de BouwApp kiest u voor 'Projecten' en vervolgens voor 
'Groningen Bloemsingel-Hunze 110 kV'.  

Inloopbijeenkomst 
We informeren u graag over het project en de werkzaamheden. Daarom 
nodigen we u uit voor de inloopbijeenkomst op donderdag 21 april van 19.00 
– 21.30 uur in DOT Groningen, Vrydemalaan 2 te Groningen. 

Graag ontvangen we vooraf een aankondiging van uw komst. Dit kan door de 
QR-code te scannen met uw telefoon of tablet en via: https://bit.ly/3NnTPCO  

 

Contact 

Heeft u vragen of klachten? Dan horen wij dat graag. U kunt contact opnemen met onze 
omgevingsmanager Manja Buijen via bloemsingel110kv@tennet.eu.  

 

Met vriendelijke groet, 

TenneT TSO B.V 

 
Wouter Poelmans 
Projectleider 
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