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Stand van zaken nieuw transformatorstation Haarlemmermeer

Geachte heer, mevrouw,

Zoals u weet zijn Liander en TenneT nabij de rijksweg A4 op zoek naar een geschikte locatie voor een nieuw
transformatorstation. Dit station is noodzakelijk om de ontwikkeling van glastuinbouw en bedrijven,
waaronder datacenters, in de regio Haarlemmermeer te kunnen faciliteren. Via deze brief willen we u op
de hoogte brengen van de laatste stand van zaken.
Sinds januari 2017 zijn de locaties 2A en 2B in beeld als mogelijke stationslocatie bij Liander en TenneT en
bij gemeente Haarlemmermeer. Op 21 juni 2018 heeft de gemeente per brief laten weten dat zij een
andere positie heeft ingenomen ten aanzien van locatie 2A. Hierover hebben we u via een brief op 22 juni
jl. geïnformeerd. De brief van de gemeente zorgt bij Liander en TenneT voor onduidelijkheid over de
gevolgen voor de beschikbaarheid van zowel locatie 2A als locatie 2B.
Op maandag 16 juli is in een overleg met de gemeente Haarlemmermeer door Liander en TenneT
gesproken over de beschikbaarheid van de beoogde locaties voor het nieuwe transformatorstation. Hierbij
is door de netbeheerders aangegeven dat naast locatie 2A onder voorwaarden ook locatie 2B en
alternatieve locaties bespreekbaar zijn.
Omdat er nog altijd onvoldoende duidelijkheid is, dienen Liander en TenneT bij de gemeente
Haarlemmermeer nog deze week het verzoek in om een gemotiveerd besluit te nemen met welke locatie
zij een bestemmingsplanprocedure wil opstarten. Bij dit verzoek wordt een concept ontwerp
bestemmingsplan bijgevoegd, voor zowel locatie 2A als locatie 2B. Daarnaast geven Liander en TenneT in
het verzoek aan de gemeente eveneens aan dat alternatieve locaties bespreekbaar zijn, onder dezelfde
voorwaarden zoals die ook gelden voor locatie 2A. De gemeente Haarlemmermeer is verantwoordelijk voor
het ruimtelijk beleid en bevoegd gezag voor het vaststellen van bestemmingsplannen. Met het indienen
van het verzoek willen Liander en TenneT duidelijkheid krijgen over een geschikte locatie voor het station.
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De dorpsraad en het bewonerscomité 'Rijsenhout zegt NEE' hebben aangegeven dat zij een aantal
alternatieve locaties in beeld hebben. Liander en TenneT vinden draagvlak voor de plannen belangrijk. De
netbeheerders hebben daarom bij de gemeente aangegeven dat zij de gemeenteraad, het bewonerscomité
en de dorpsraad graag ondersteunen met het serieus bestuderen hiervan. Het is vervolgens aan de
gemeente om te bepalen of zij deze wel of niet in behandeling nemen.
Op het moment dat de gemeente duidelijkheid kan geven over een geschikte locatie: 2A, 2B of een
alternatieve locatie, werken Liander en TenneT uiteraard graag mee aan een informatieavond om de
plannen toe te lichten.
Vragen?
Mocht u ten aanzien van deze brief vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u ons bereiken per telefoon
(0800) 836 63 88 (gratis) of per e-mail servicecenter@tennet.eu. Meer informatie over het project is ook te
vinden op www.tennet.eu/a4zone. Hier vindt u ook de brieven waarover in deze brief wordt gesproken.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.

Liander N.V.

Nils van der Zwet

Frans van Kuijk
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