
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 20 december 2022 
Ons kenmerk 51/5.8/2022002099 
Behandeld door team Ruimte, Energie en Wonen (0592) 36 55 55  
Onderwerp: Brief van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de stand van  
zaken verkenning nieuwe 380 kV-hoogspannings-verbinding Vierverlaten-Ens  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over de brief van het Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat (EZK) d.d. 25 november 2022 over de stand van zaken ten aanzien van 
de verkenning nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding Vierverlaten  
(Groningen)-Ens (Flevoland). 
 
In onze brief van 6 juli 2021, kenmerk: 27/5.10/2021001271, hebben wij u reeds 
geïnformeerd over de start van de voorbereidingsprocedure om te komen tot de 
aanleg van deze nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding. De aanleg hiervan is 
noodzakelijk om knelpunten in het elektriciteitsnet in de periode 2030/2035 te 
voorkomen.  
 
De fase van voorbereiding is inmiddels afgerond en het voorstel met mogelijke 
tracé-alternatieven en een participatieplan zijn dit najaar besproken in een be-
stuurlijk overleg tussen Rijk, TenneT en de betrokken provincies. Eén van de te 
onderzoeken tracé-alternatieven loopt door Drenthe, de twee andere alterna- 
tieven lopen door Friesland.  
Inmiddels heeft het Ministerie van EZK het voornemen en het voorstel tot partici-
patie gepubliceerd (17 november 2022) met de mogelijkheid voor een ieder om 
te reageren. Daarmee is de start van de verkenning een feit. Op 1 december 2022 
vond een online informatiebijeenkomst plaats voor belangstellenden. In de vol-
gende fasen van het project bekijkt EZK opnieuw in overleg met de betrokken 
overheden hoe het communicatie en participatieproces eruit ziet.  
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In de bijgevoegde brief van EZK wordt het vervolgproces beschreven. De  
planning is erop gericht om de het concept NRD (Notitie Reikwijdte en Detail- 
niveau) voor de zomer van 2023 op te leveren. In de procedure wordt gewerkt 
van grof naar fijn: van een ruim zoekgebied (de huidige fase) naar een uit- 
gewerkt tracé op mastniveau.  
 
Gelet op de huidige situatie met betrekking tot net-congestie dringt ons college 
er bij EZK en TenneT op aan om alle mogelijkheden te benutten om de totale 
doorlooptijd van de ruimtelijke inpassing te verkorten, dit uiteraard met inacht-
neming van de zorgvuldigheid.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
Bijlage Brief EZK 
md/coll. 
 












