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Hoogspanningslijn 380kV Doetinchem-Wesel

Inleiding
Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en TenneT werken samen aan het project om een
hoogspanningsverbinding 380kV Doetinchem-Wesel te realiseren. De 380kV-lijn loopt voor een groot
deel door de gemeente Oude IJsselstreek. Deze memo sluit aan op de raadsmemo met kenmerk
13ini00882 die is uitgereikt aan de gemeenteraad op 25 april 2013 (bijlage 1).
Ondergronds of bovengronds
De gemeente Oude IJsselstreek heeft vanaf het begin van het hoogspanningsproject getracht invloed
uit te oefenen op het tracé van de 380kV-lijn. Mede hierdoor is een zuidwestelijk tracé door Oude
IJsselstreek onderzocht maar niet haalbaar gebleken. Daarnaast is herhaaldelijk aangestuurd op het
ondergronds aanleggen van de hoogspanningsverbinding (bijlage 2 en 3). Mede door deze
inspanningen heeft de Minister van EZ een aanvullend onderzoek uitgezet:
“In het buitenland is er ondertussen sprake van grensoverschrijdende ondergrondse
gelijkstroomverbindingen van vergelijkbare afstand als die van de verbinding DoetinchemWesel. Met het oog hierop en gelet op verzoeken uit de regio om ondergronds gelijkstroom
ook in de procedure van besluitvorming mee te nemen heb ik (Minister EZ, red.) de Belgische
consultant Tractebel opdracht gegeven een inventariserend onderzoek uit te voeren naar de
verschillende uitvoeringsvarianten van de 380 kV Doetinchem-Wesel verbinding. Onderzocht
zijn de technische aspecten van een bovengrondse 380 kV wisselstroomverbinding en van
een boven- en ondergrondse 380 kV gelijkstroomverbinding.”
De Minister van EZ heeft de Tweede Kamer per brief op 21 mei 2013 geïnformeerd over de
uitkomsten van het onderzoek (zie bijlage 4):
“Uit de conclusie van het onderzoek blijkt dat aanleg van de 380 kV Doetinchem-Wesel met
gelijkstroomtechniek technisch weliswaar mogelijk is, maar wordt afgeraden om deze techniek
bij deze verbinding toe te passen. (…) Gelet op de bovenstaande conclusies van Tractebel –
risico voor de netstabiliteit en grote energieverliezen - vind ik het vanuit nettechnische optiek
niet wenselijk om het alternatief van bovengronds of ondergronds gelijkstroom als volwaardig
alternatief in de procedure van besluitvorming mee te nemen.”
Het college van burgemeester en wethouders heeft er in de afgelopen jaren zo veel mogelijk aan
gedaan om de consequenties van de 380kV-lijn zo klein mogelijk te laten zijn. Het heeft helaas niet
geleid tot een ondergrondse lijn. Het college beschikt niet over nieuwe argumenten om nogmaals voor
een ondergrondse 380kV-lijn te pleiten.
Vervolgproces
Het ministerie van EZ en TenneT zijn op basis van de uitkomsten van het Tractebel-onderzoek
doorgaan met het vervolgproces voor een bovengrondse 380kV-lijn Doetinchem-Wesel. Hiervoor
liggen stukken ter inzage van 26 september tot en met 6 november 2014, zowel digitaal
(www.rvo.nl/subsidies-regelingen/doetinchem-wesel-380-kv-fase-1) als fysiek bij de bouwbalie van het
gemeentehuis in Gendringen. Ter inzage ligt het ontwerp-inpassingsplan, het milieueffectrapport
(MER) en de ontwerpbesluiten. Deze inspraaktermijn vormt het moment waarop de formele inspraak
start voor een ieder.
De gemeente kan een zienswijze indienen, maar mag vervolgens niet in beroep gaan. Het 380kVproject valt namelijk onder de Crisis- en herstelwet, waardoor lagere overheden geen beroep mogen
instellen (artikel 1.4 Crisis- en herstelwet). Het college van burgemeester en wethouders wil vanwege
het ontbreken van nieuwe argumenten geen zienswijze indienen. Indien de gemeenteraad nieuwe
argumenten aandraagt, kan het college dit standpunt herzien.

Duurzame energie
Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk is met drie verbindingen met Duitsland, twee met België, een
met Noorwegen en Engeland een belangrijke schakel in het Noord-Europese
elektriciteitsnetwerk. Het gebruik van elektriciteit en het transport over de grens neemt toe. Een
nieuwe verbinding tussen Nederland en Duitsland is volgens het Ministerie van Economische Zaken
nodig om drie redenen:
• “De verdere ontwikkeling naar één Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt: Zo’n markt is een
belangrijk doel van de Europese Commissie, maar ook de minister van EZ, omdat de stroom
dan opgewekt wordt op de plek waar dat het goedkoopst kan. De nieuwe verbinding is nodig
om Nederland daarin optimaal te kunnen laten meespelen.
• Het handhaven van de betrouwbaarheid van het elektriciteitssysteem: Als in Nederland
bijvoorbeeld een grote energiecentrale uitvalt, moeten andere centrales dat direct opvangen.
Vaak gebeurt dat door een centrale in Nederland en het buitenland. Daarom is het van belang
dat er voldoende hoogspanningsverbindingen tussen landen bestaan.
• Meer ruimte voor duurzame elektriciteit: De laatste jaren wordt steeds meer stroom opgewekt
via windturbines. Dat is een goede zaak. Maar als het niet waait, of juist te hard, komen
windturbines stil te staan. Dan moet snel op een andere manier aan de vraag naar stroom
worden voldaan. Ook daarvoor is het nodig het bestaande aantal grensoverschrijdende
hoogspanningsverbindingen te vergroten.”
De lijn Doetinchem-Wesel wordt de vierde verbinding (interconnector) tussen het Nederlandse en
Duitse hoogspanningsnet. Het belang van de verbinding is onderkend door de EU, die het als een
'Project of Common Interest' heeft aangemerkt.
Het college van burgemeester en wethouders begrijpt het argument van EZ dat de 380kV-lijn
Doetinchem-Wesel meer ruimte zal bieden voor uitwisseling van duurzame elektriciteit. Daarnaast is
het college zich ervan bewust dat een ondergrondse 380kV-lijn grote energieverliezen met zich
meebrengt. Het realiseren van een bovengrondse 380kV-lijn Doetinchem-Wesel kan dus bijdragen
aan het verder stimuleren van duurzame energieprojecten in Nederland en andere Europese landen.
Hierdoor kan Nederland bijvoorbeeld meer groene stroom afnemen uit het buitenland.
Landschappelijke inpassing
Vanuit het (Ontwerp) Rijksinpassingsplan van het Ministerie van EZ ligt er een verplichting om de
hoogspanningslijn 380kV goed landschappelijk in te passen, onder meer ter hoogte van het DRU
Park. Het realiseren van de landschappelijke maatregelen (inclusief de afkoop van beheer en
onderhoud) wordt gefinancierd door het Ministerie van EZ. Het is in Nederland gebruikelijk dat zij de
uitvoering overlaten aan de betrokken gemeente die in dat geval de beschikking krijgt over
bijbehorend budget. Het Ministerie van EZ en TenneT maken met direct betrokken grondeigenaren
afspraken via een zakelijk recht overeenkomst indien het 380kV-tracé of de beoogde landschappelijke
inpassingsmaatregelen op hun eigendom ligt.
Meer informatie
Informatie over de 380kV-hoogspanningslijn wordt op korte termijn gecommuniceerd via de
gemeentelijke website en de gemeentepagina’s. Kijk voor meer informatie op onderstaande websites:
• www.doetinchem-wesel380kv.nl
• www.rvo.nl/subsidies-regelingen/doetinchem-wesel-380-kv
• www.rvo.nl/subsidies-regelingen/doetinchem-wesel-380-kv-fase-1
• http://wetten.overheid.nl/BWBR0027431/
Daarnaast kunt u met vragen terecht bij Bas Kippers b.kippers@oude-ijsselstreek.nl of Dennis Egberts
d.egberts@oude-ijsselstreek.nl.
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