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Ontwerpbestemmingsplan Transformatorstation Meeden

Geachte leden van de raad,
Met deze brief willen wij u informeren over het ontwerpbestemmingsplan Transformatorstation
Meeden.
Inhoud
Aan de zuidoostzijde van Meeden, op de hoek van de Wethouder L. Veemanweg en de Beneden
Veensloot, bevindt zich het transformatorstation Meeden. Het station bestaat uit een 110kV, 220kV
en een 380kV gedeelte en is eigendom van TenneT en Enexis.
Vanwege de toename in het transport van elektriciteit tussen Nederland en Duitsland wordt de
komende jaren de 380kV lijnverbinding opgewaardeerd, waarmee de transportcapaciteit toeneemt.
Vooruitlopend hierop dient op het 380kV gedeelte van het station, zijnde het oostelijke deel, een
nieuwe dwarsregeltransformator te worden geplaatst. Hiermee kan de stabiliteit in het
hoogspanningsnet worden gegarandeerd.
Voordat de uitbreiding aan de oostkant kan worden gerealiseerd moest een bestaande gasleiding
worden omgelegd. De procedure daarvoor is inmiddels afgerond en de leiding is ook daadwerkelijk
verlegd. In het kader van die procedure is door uw raad bij besluit van 21 juni 2018 (zaaknr. 2018007768) een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven.
De uitbreiding van het station past niet in het huidige bestemmingsplan Buitengebied Menterwolde
2013, waarvan het station deel uitmaakt. Voor nagenoeg het gehele transformatorstation is een
nieuw bestemmingsplan opgesteld en noodzakelijk. Het hiervoor genoemde plan Buitengebied
bevat voor het station namelijk enkele omissies die moeten worden verholpen.
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Zo ontbreekt een bouwvlak en komen de bouwregels niet overeen met de feitelijke situatie op het
station. Zowel de uitbreiding van het station als het herstellen van de omissies is in het
ontwerpbestemmingsplan opgenomen.
Procedure
Voorafgaande aan het ontwerpbestemmingsplan is het wettelijke vooroverleg gevoerd. Ingediende
reacties hebben geleid tot een aanpassing van met name de begrenzing van het plangebied. Zo is
het terrein van Enexis aan de westzijde van het terrein meegenomen in het
ontwerpbestemmingsplan.
Een deel van het terrein van het transformatorstation maakt deel uit van het Rijksinpassingsplan
Windpark N33. Dat deel is niet meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan, aangezien voor dat
deel al een toegesneden bestemming en regels van kracht zijn.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 18 januari 2019 gedurende 6 weken ter visie.
Tijdens deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Na deze termijn kan het
ontwerpbestemmingsplan worden omgezet naar een definitief plan. Te zijner tijd wordt dat
bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden aan uw raad.
Voor wie meer informatie wil. Het ontwerpbestemmingsplan is als pdf op de gemeentelijke website
zien onder het kopje thema’s/plannen en projecten/bestemmingsplannen/meeden.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
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