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Waarom netuitbreiding?



Locatie netuitbreiding 



Stand van zaken 
• 2017 studie naar energienet en maatregelen opgesteld door Arcadis in 

opdracht van TenneT.
• Tussen maart en juli 2019 uitkomsten van maatregelen besproken met 

betrokken gemeenten in regio.
• September 2019 besluit Gedeputeerde Staten (GS) om te starten met PIP-

proces en te komen tot voorkeurstracé. Colleges B&W gemeenten 
geïnformeerd.

• 19 mei 2020 GS besluit voorkeurstracé als basis voor opstellen van het 
Provinciaal InpassingsPlan (PIP) ‘Netverzwaring Beverwijk – Oterleek’.

• September 2020 brief Provinciale Staten aan de gemeenteraden over het 
horen van de gemeenteraden op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

• September – Oktober 2020 drie informatieavonden (Beverwijk – Fort 
Marken-Binnen – Oterleek) en één digitale avond.

• Begin 2021 vooroverleg (ex artikel 3.1.1 Bro) met de overlegpartners van 
de provincie. Publicatie van het ontwerpbestemmingsplan.



Rol betrokken gemeenten

• Ambtelijke overlegmomenten bij belangrijke processtappen
• Gemeente als klankbord voor de omgeving om signalen door te 

geven naar projectteam provincie / TenneT
• Bestuurlijke afstemming
• De gemeenteraden worden gehoord door Provinciale Staten



Planning op hoofdlijnen 
1ste kwartaal 2019 Start verkenning en onderzoek kabeltracés & locatie 150kV 

schakelstation 
1ste kwartaal 2020 Ambtelijke overleg met betrokken gemeenten 

2de kwartaal 2020 Besluitvorming Gedeputeerde Staten

1ste kwartaal 2021 Publicatie PIP Beverwijk-Oterleek

2de kwartaal 2021 Publicatie vastgesteld PIP Beverwijk-Oterleek 

1ste kwartaal 2022 Start uitvoering 

4de kwartaal 2023 Oplevering netuitbreiding en 150 kV schakelstation 



Kabelverbinding Beverwijk-Oterleek 



150kV schakelstation Beverwijk

Voorbeeld inpandige 150 kV schakelstations  



150kV kabelverbinding Beverwijk



Aandachtspunten
• Onderzoek: 

-Natuur 
-Bodem en archeologie 
-Waterhuishouding 
-Technische onderzoeken

• Aandacht voor landschap en ruimtelijke inpassing
• Afweging en optimalisatie tussen open ontgraving (zichtbaar) en 

gestuurde boringen (dieper in de ondergrond, niet zichtbaar).
• 150kV schakelstation koppelen aan bestaand 380kV 

transformatorstation 
• Omgevingsanalyse en betrekken B&W-colleges en raden van gemeenten 
• Aandacht voor maatwerkgesprekken omgeving
• Tijdige brede publiekscommunicatie


