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Globale planning voor  
het nieuwe kabeltracé 

Eerste helft 2022: 
• besluitvorming kabeltracé
• definitief vaststellen bestemmingsplan kabeltracé
•  informatiebijeenkomst vóór start eerste 

werkzaamheden
•  start met het klaarmaken voor de bouw 

hoogspanningsstation Zevenhuizen door Stedin, 
Liander en TenneT

Later dit jaar:
• voorbereidingen aanleg van de kabel

Stand van zaken: 
de bestemmings-
plannen
Het bestemmingsplan voor het hoog-
spanningsstation Zevenhuizen werd in het 
laatste kwartaal van vorig jaar definitief 
vastgesteld. En is daarmee onherroepelijk. 

Aansluitend lag eind vorig jaar het ontwerpbestemmingsplan 
voor het kabeltracé van TenneT tussen Zevenhuizen en 
Bleiswijk ter inzage. De zienswijzen die daarop binnenkwamen 
bij de gemeente Lansingerland en Zuidplas worden beantwoord 
in een nota die onderdeel is van de raadsvergadering in 
februari. 

Zoals het er nu naar uitziet, neemt de gemeenteraad van 
Zuidplas in de raadsvergadering van 8 februari 2022 een 
besluit en die van Lansingerland op 24 februari aanstaande. 
De partijen die een zienswijze indienden, ontvangen dan ook 
de antwoorden op hun zienswijze. Na het besluit volgt nog een 
beroepsperiode van 6 weken. 

Informatiebijeenkomst komt eraan 
Voordat we daadwerkelijk starten met de aanleg van deze 
hoogspanningsverbinding, organiseren Stedin, Liander en 
TenneT één of meer informatiebijeenkomst(en). Daarin vertellen 
we u wat we precies gaan doen, hóe we dat gaan doen en 
wat dat voor u en de omgeving betekent. U krijgt een 
persoonlijke uitnodiging voor deze informatiebijeenkomst. 
Mogelijk kunnen we die nog in het eerste kwartaal organiseren.

De vraag naar elektriciteit groeit 
hard. Steeds meer huizen schakelen 
van aardgas over op elektrische 
warmtepompen en er komen steeds 
meer elektrische voertuigen. Ook 
verbruiken nieuwe partijen, zoals 
datacenters, heel veel energie. Tegelijk 
worden op steeds meer plekken grote 
hoeveelheden duurzame elektriciteit 
opgewekt door zonneweiden en 
windparken. Ons elektriciteitsnet heeft 
op dit moment te weinig vermogen 
om al die energieplannen mogelijk 
te maken. Om een betrouwbare 
elektriciteitsvoorziening in de regio 
Zuidplaspolder te kunnen garanderen, is 
het nodig dat Stedin, Liander en TenneT 
het bestaande net snel uitbreiden. 

Met deze nieuwsbrief informeren 
wij u over de laatste ontwikkelingen 
rond de plannen voor de uitbreiding 
van het elektriciteitsnet in uw regio. 
Die plannen bestaan uit de bouw 
van twee hoogspanningsstations; 
één in Zevenhuizen en één in 
Bleiswijk, direct naast het bestaande 
hoogspanningsstation van TenneT. 
Om deze stations met elkaar te 
kunnen verbinden, zijn er ook plannen 
voor een nieuwe (ondergrondse) 
hoogspanningsverbinding.

Betrouwbare energievoorziening

Uitbreiding van  
het elektriciteits-
net is hard nodig
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Dit betekent dat Stedin, Liander en TenneT stap voor stap:
• fruitbomen verwijderen
•  bomen en struiken verwijderen die tussen de fruitbomen 

staan
•  tijdelijke in- en uitrit aanleggen voor het bouwverkeer
•  grond van het terrein verhogen, waarna de grond zo’n 6 

maanden moet ‘rusten’.

Communicatie komende maanden
De komende maanden nemen we u graag mee in de stappen 
die we gaan zetten in de eerste uitvoeringsfase. Naast deze 
nieuwsbrief informeren we u op diverse momenten via:
•  projectsite (www.tennet.eu/zuidplaspolder) met de 

projectatlas (en webpagina gemeente)
•  gemeentepagina en publicaties in Hart van Holland, het 

regionaal nieuwsblad

Klaarmaken voor de bouw
Eén van de werkzaamheden waarmee de netbeheerders snel aan 
de slag willen, is het klaarmaken voor de bouw van terrein voor 
hoogspanningsstation Zevenhuizen. 

• informatiebijeenkomsten
• publicaties in lokale krant/media
•  TenneT Bouwapp (tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden)
• nieuwsbrief.
  
Vragen en meer informatie?
Heeft u nu vragen? Neem dan gerust contact op met TenneT 
Servicecenter. We zijn bereikbaar via ons mailadres 
servicecenter@tennet.eu of via het gratis telefoonnummer 
0800 836 63 88. Onze omgevingsmanager Sander van Rijn 
neemt dan contact met u op. 

Op de projectsite www.tennet.eu/zuidplaspolder vindt u de 
laatste informatie over de plannen.

Aangepaste 
verkeersregels N219 
(50 km-zone)

Inrit tijdelijke 
bouwweg

Uitrit tijdelijke 
bouwweg


