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We hebben u eerder geïnformeerd over de plannen voor nieuwe hoogspanningsverbindingen naar 
en vanaf het hoogspanningsstation Ens (van hieruit met Diemen en met Vierverlaten bij 
Groningen). Deze nieuwe verbindingen zijn nodig om het steeds verder toenemende aanbod van 
duurzaam opgewekte elektriciteit te kunnen vervoeren.  
 
Alternatieven om te onderzoeken zijn bekend  
Voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Ens heeft de minister voor 
Energie en Klimaat een nieuwe stap gezet met het publiceren van de concept Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD). Dit is het voorstel voor de te onderzoeken tracé-alternatieven en de aspecten 
die onderzocht gaan worden.  
 
Op het kaartje zijn deze onderzoeksalternatieven weergegeven. De alternatieven zijn nog 
algemene  ‘viltstiftstrepen’, en nog geen precies afgebakende lijnen. De volgende stap is om de 
alternatieven uit te werken naar corridors (brede zones van een paar honderd meter) op de kaart, 
waarbinnen de verbinding komt te liggen. We verwachten dat die uitwerking rond de zomer van 
2023 klaar is. Daarover informeren we u natuurlijk weer. 
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Praat en denk mee 
Voordat de schop de grond ingaat moet er nog een hoop gebeuren. U kunt daaraan bijdragen 
door te reageren op het onderzoeksvoorstel tijdens de periode dat de plannen ter inzage liggen. 
Dat is van 10 maart t/m 20 april 2023. U kunt de stukken inzien via www.rvo.nl/diemen-ens. Op 
dinsdag 28 maart is er een inloopavond in Het Wapen van Ens, Baan 1A in Ens. Medewerkers van 
het Ministerie van Economische Zaken en TenneT zijn aanwezig voor vragen. Ook is er de 
mogelijkheid om ter plaatse uw reactie (zienswijze) in te dienen. U kunt tussen 19 – 21.00 uur 
binnenlopen. 
 
Op www.tennet.eu/diemen-ens vindt u meer informatie over en uitleg bij het project, Op de 
online-projectatlas kunt u vragen en opmerkingen voor het projectteam plaatsen.  
 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
 
Kasimir Hagendoorn 
Omgevingsmanager 
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