
 

 

 
 
 
 
 
 

Provincie Flevoland 
t.a.v. dhr. L. Verbeek, Voorzitter van Provinciale Staten,  
 

Onderwerp: Betrekken PS in Concept NRD 
 
Datum: 15 maart 2023  
 

Geachte Voorzitter van Provinciale Staten, 
 

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van 
JA21 de volgende schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over het 
betrekken van PS in het concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (hier te noemen: 
concept NRD).  
 
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder TenneT TSO 
B.V. (TenneT) zijn van plan een extra 380 kV hoogspanningsverbinding aan te leggen 
tussen hoogspanningsstations Diemen, Lelystad en Ens. Van 10 maart tot en met 20 april 
2023 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept NRD) ter inzage voor de 
380 kV Hoogspanningsverbinding Diemen, Lelystad en Ens. In deze notitie is geheel 
Flevoland aangemerkt als zoekgebied (zie figuur 1, bron: concept NRD). Dit houdt in dat 
er plannen zijn om het toch al door meer dan 600 windmolens vervuilde landschap nog 
verder vol te zetten met installaties zoals in figuur 2.3 (bron: concept NRD). 
 

 



 

 

 
 
 
Wij hebben de volgende vragen m.b.t. het door GS gevolgde proces en de inspanning die 
GS hierbij zou moeten plegen om PS hierin voldoende mee te nemen: 
 

1. Loopt er reeds een ambtelijk/bestuurlijk overleg inzake het zoekgebied, de 
mogelijke tracés, de ruimtelijke ordening en landschappelijke inpassing, gevaren 
voor de volksgezondheid, impact op waardedaling onroerende goederen en 
mogelijk andere belangen die gemoeid zijn met de aanleg van een dergelijk tracé?  

2. Zo ja, met welke partijen loopt dit overleg? Wat zijn de resultaten van dit overleg? 
3. Is er met deze partijen reeds een tijdlijn en processen afgesproken? Zo ja, kunt u 

deze dan met PS per omgaande delen? 
4. Gaan de provinciale, en dan met name de ruimtelijke belangen, gewogen worden 

via zienswijzen op de concept bestemmingsplannen? Zo nee, waarom niet? 
5. Gaat GS rechtstreeks een zienswijze inleveren? Zo nee, waarom niet?  
6. Raakt dit ook de transities opgaven als wonen, extra wegen, natuur, aanleg 

Lelylijn, initiatieven voor nog meer en nog hogere windmolens, etc.? Zo nee, 
waarom niet? 

7. Of gebeurt de provinciale inbreng op een andere wijze, en zo ja, welke is dat? 
8. Kan er ook voor de PS een technische sessie komen vergelijkbaar met die aan de 

raad van Almere is aangeboden? 
 
Vervolgens hebben wij ook alvast enkele inhoudelijke vragen: 

9. Is er onderzocht of bestaande tracés verzwaard kunnen worden i.p.v. aanleggen 
van nieuwe tracés? Zo nee, waarom niet? 

10. Is er onderzocht of bestaande en/of nieuwe tracés ondergronds aangelegd kunnen 
worden, i.p.v. de oplossing met masten, zoals geschetst in figuur 2.3? Zo nee, 
waarom niet? 

11. Wordt de keuze van de tracés en van gebruik van masten ook beïnvloed doordat 
dit initiatief ook weer kan leiden tot het door Tennet uitkopen van agrarische 
bedrijven, en dat daarmee weer stikstofruimte vrijkomt, en mogelijkerwijs zonder 
extra investering aan de provincie ter beschikking wordt gesteld, hiermee een 
ondoorzichtige mix van belangen veroorzakend? 

 
Namens de fractie van JA21, 
 
Gert-Jan Ransijn 


