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Om de capaciteit en het transport van energie te vergroten en te verbeteren, onderzoeken het 

ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT de aanleg van een nieuwe 380kV-

hoogspanningsverbinding tussen Diemen, Lelystad en Ens (Noordoostpolder).  

Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte over het project en de laatste ontwikkelingen. 

Bezoek voor meer informatie de projectwebsite www.tennet.eu/diemen-ens 

 

Voornemen nieuwe 380 kV-verbinding 

De minister voor Energie en Klimaat heeft begin september 2022 het voornemen voor een nieuwe 

hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Ens gepubliceerd. Bij Bureau Energieprojecten kwamen 

meerdere zienswijzen (formele reacties) binnen, en dat was ook het geval tijdens en na de 

inloopbijeenkomsten die vorig jaar gehouden zijn. Ook via de website van TenneT kwamen diverse 

vragen binnen, en reacties zoals suggesties voor het onderzoek. 

Op www.rvo.nl/diemen-ens zijn de inspraakbundel en reactienota te vinden.  

 

Onderzoeksplan (concept- NRD) ligt tot 21 april ter inzage 

Tot en met vrijdag 21 april ligt de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) 380 kV 

hoogspanningsverbinding Diemen - Ens ter inzage.  Dit is de eerste stap in de procedure van de 

milieueffectrapportage (m.e.r.). De concept-NRD is in feite het onderzoeksplan. In het 

onderzoeksplan zijn het ‘waarom’ (nut en noodzaak) van het project beschreven, voor welke 

onderzoeksalternatieven de milieueffecten in beeld gebracht worden en hoe dat onderzoek eruit 

ziet. De concept-NRD, inclusief publiekssamenvatting, zijn terug te vinden op www.rvo.nl/diemen-

ens 

TenneT en het ingenieursbureau dat het onderzoek uitvoert maakten een toelichtende video. Kijk op 

www.tennet.eu/diemen-ens 

Onderzoeksalternatieven (in de concept NRD) 
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Reageren op concept NRD 

Op de concept NRD kan iedereen reageren door een zienswijze in te dienen. Er zijn verschillende 

manieren waarop dat kan. Door een schriftelijke reactie, via de mail en/of telefonisch. En tijdens een 

van de inloopbijeenkomsten.  

Dat kan tot en met 20 april 2023 bij Bureau Energieprojecten. Bij voorkeur ontvangt het inspraakpunt 

zienswijzen via het digitale reactieformulier, reacties via e-mail worden in deze procedure niet 

geaccepteerd. Op www.rvo.nl/diemen-ens zijn de verschillende manieren om te reageren te lezen. 

Participatieplan 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie belangrijk. De 

manier waarop ministerie en TenneT participatie inzetten staat in het participatieplan. Dit plan is per 

maart 2023 geactualiseerd. Reageren op dit plan kan via de mail bureauenergieprojecten@minezk.nl 

 

Inloopbijeenkomsten 

Komende tijd zijn er vijf inloopbijeenkomsten (19.00-21.00 uur) waar medewerkers van het 

ministerie van Economische zaken, TenneT en het ingenieursbureau aanwezig zijn voor een 

toelichting op het project en het beantwoorden van vragen. Bij de inloopbijeenkomsten zijn 

notulisten van Bureau Energieprojecten van het ministerie aanwezig, zodat bezoekers ter plekke een 

formele reactie (zienswijze) op plannen en onderzoeken kunnen geven. 
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• Dinsdag 28 maart: Het Wapen van Ens, Baan 1A, 8307 AS in Ens 

• Donderdag 30 maart: Nieuwe bibliotheek Almere, Stadhuisplein 101, 1315 XC in Almere 

• Dinsdag 4 april: Theater Meerpaal, De Rede 80, 8251 EX in Dronten 

• Donderdag 6 april: Hotel Het Rechthuis, Googweg 1, 1399 EP in Muiderberg 

• Dinsdag 11 april, Meeuwenhoeve, Meeuwenweg 28, 8218 NE in Lelystad 

 

TenneT website en projectatlas 

Op www.tennet.eu/diemen-ens is meer informatie over het project te vinden, zoals een globale 

planning en antwoorden op veel gestelde vragen. Daarnaast vindt u hier de projectatlas en een 

digitale kaart. Naast de mogelijkheid van het indienen van een zienswijze is het tijdens de gehele 

komende fase ook mogelijk te reageren en vragen te stellen via deze ‘projectatlas’. Hierop kunt u op 

specifieke plekken op de kaart een zorg, vraag of suggestie achterlaten. De projectatlas is te vinden 

via deze link. Het projectteam streeft er vervolgens naar om binnen tien werkdagen te reageren op 

uw opmerking. 

 

Contact 

Voor informatie over het project of vragen kunt u terecht bij TenneT, op het telefoonnummer 0800 

83 66 388 of per mail diemenens@tennet.eu. U kunt ook contact opnemen met de TenneT 

omgevingsmanagers Kasimir Hagendoorn (kasimir.hagendoorn@tennet.eu) of Dave Rüter 

(dave.ruter@tennet.eu).  
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