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Overdracht planologische bevoegdheid hoogspanningsstation Meeden

Geachte leden van de raad,

Het hoogspanningsstation in Meeden is een belangrijke schakel in de landelijke energievoorziening.
Door de snelle groei van het aanbod aan elektriciteit en de toename van de vraag naar elektriciteit,
is het noodzakelijk het hoogspanningsnet in Noordoost Nederland te versterken. Hiervoor moet ook
het hoogspanningsstation in Meeden worden uitgebreid. Tennet heeft voor de uitbreiding en
opwaardering een planning ontwikkeld, die voorziet in de periode tot 2030. Omdat Enexis een deel
van het hoogspanningsstation in haar bezit heeft, worden ook de plannen van Enexis meegenomen.
De plannen passen niet in de bestaande bestemmingsplannen.
Omdat de uitbreiding van het hoogspanningsstation een uitbreiding betreft van het landelijke
380/220 kV hoogspanningsnetwerk, is op grond van de Elektriciteitswet het rijk het bevoegde gezag
om een inpassingsplan vast te stellen. De Rijkscoördinatieregeling is dan van toepassing. Indien de
toepassing van de Rijkscoördinatieregeling naar verwachting niet leidt tot een in betekende mate
versnelling van het proces of daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden, kan de
minister afzien van de toepassing van de Rijkscoördinatieregeling.
In het bestuurlijk overleg tussen rijk, provincie, Tennet en gemeente is geconcludeerd dat het in dit
geval wenselijker is dat niet het rijk, maar de gemeente de planologische regeling verzorgt. Naar
alle waarschijnlijkheid gaat dit sneller, maar vooral ook omdat de gemeente het orgaan is dat het
dichtst bij de bewoners staat.
Wij hebben aangegeven dat de gemeente in principe bereid is om de bevoegdheid over te nemen,
maar wel pas nadat volledige overeenstemming met alle partijen is bereikt over het gebruik van de
weg door het windpark als transportroute voor in elk geval de grote transformatoren. Tennet heeft
inmiddels met alle partijen overeenstemming bereikt en de eerste transporten van transformatoren
hebben plaatsgevonden.
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Daarnaast is in het bestuurlijk overleg met het rijk (EZK) ook de overdracht van de bevoegdheid aan
de orde geweest. EZK heeft een belangrijke rol gehad in de totstandkoming van Windpark N33 en
heeft het inpassingsplan vastgesteld. In dit gesprek heeft de gemeente te kennen gegeven de
bevoegdheid te willen overnemen, indien EZK ook op het gebied van het windpark stappen zet. Zo
wordt onder meer een soepelere opstelling over het gebiedsfonds verwacht, zodat ook de door het
rijk gereserveerde middelen voor het gebiedsfonds aan dit fonds kunnen worden toegevoegd. We
hebben kunnen constateren dat EZK daadwerkelijk stappen heeft gezet. EZK heeft zich bereid
getoond om de door haar gereserveerde bijdrage van 1,66 miljoen Euro voor het gebiedsfonds
Windpark N33 beschikbaar te stellen. Bij EZK was aanvankelijk slechts de bereidheid aanwezig om
een bijdrage aan het gebiedsfonds voor het Windpark te doen als een verdubbeling van de bijdrage
van de lokale overheden. De gemeenten zijn echter niet bereid om rechtstreeks aan het
gebiedsfonds bij te dragen. Wij hebben EZK weten te overtuigen dat de gemeenten al veel
investeren in de leefbaarheid van het gebied en dat deze investeringen voor de match met de
rijksbijdrage kunnen worden gebruikt. Op basis van de investeringen van de gemeenten is EZK
bereid om haar bijdrage aan het gebiedsfonds beschikbaar te stellen. Het gebiedsfonds wordt
verder gevuld met bijdragen van de exploitanten en de grondeigenaren. De transportroute en de
bereidheid van het rijk om de bijdrage van het gebiedsfonds te leveren, bieden ons voldoende
comfort om de planologische bevoegdheid voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation over te
nemen. Dit betekent dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor de opstelling en vaststelling van
het bestemmingsplan.
Het voornemen bestaat om de raad uitgebreid te informeren over de uitbreiding van het
hoogspanningsstation. Dit kan in een commissievergadering en/of een rondleiding (eventueel
virtueel) op het complex.
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