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Betreft: Hoogspanningsverbinding Geertruidenberg-Krimpen aan den IJssel of Crayestein

Geachte raadsleden,

Graag informeren wij u met deze raadsinformatiebrief over het project naar een mogelijke
hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg - Krimpen aan den IJssel of Crayestein.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft met een paginagrote advertentie in De
Combinatie op 12 januari 2023 kenbaar gemaakt te starten met het bovengenoemde project. In deze
advertentie, die ter informatie is bijgevoegd1, zijn ook de informatieavonden genoemd en is de
mogelijkheid aangegeven om verdere informatie te verkrijgen en een reactie aan Bureau
Energieprojecten te geven op het voornemen

Deze publicatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is de eerste stap in een proces
om uiteindelijk te komen tot realisatie van de hoogspanningsverbinding.

Er is voor het project een groot zoekgebied benoemd waarbinnen gezocht gaat worden naar mogelijke
tracés. Om uiteindelijk te komen tot een tracékeuze worden de volgende stappen gezet:

Het opstellen van een concept nota Reikwijdte en Detailniveau als basis voor een uit te
voeren plan Milieu Effect Rapportage (plan MER). In deze nota wordt beschreven welke
onderdelen worden onderzocht en tot op welk detailniveau
Dit concept wordt gepubliceerd waarop een ieder de mogelijkheid heeft om een zienswijze in
te dienen
Aan de hand van de definitieve Nota Reikwijdte en Detailniveau wordt een plan MER
opgesteld die eveneens gepubliceerd wordt en waarop ook weer een zienswijze gegeven kan
worden

1 Een gedetailleerde kaart is te zien via
https://ten net-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws. com/default/2023-
02/Zoekqebied%20nieuwe%20380%20kV%20Verbindinq%20Geertruidenberq%20%E2%80%93%20 
Krimpen%20of%20Crayestein.jpq

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2023-02/Zoekgebied%20nieuwe%20380%20kV%20Verbinding%20Geertruidenberg%20%E2%80%93%20Krimpen%20of%20Crayestein.jpg


Aan de hand van de resultaten van de plan MER wordt een voorkeursalternatief opgesteld en
voorgelegd aan de minister. De besluitvorming rond het voorkeursalternatief zal naar
verwachting in 2024 plaatsvinden

Namens onze gemeente hebben wij gereageerd op het voornemen. Deze reactie treft u bijgesloten
aan

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te heb3en geïnformeerd
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