Nieuwsbericht:
Op maandag 19 maart heeft, op verzoek van TenneT en Liander, een gesprek plaatsgevonden
met de Dorpsraad Rijsenhout en het bewonerscomité 'Rijsenhout Zegt NEE'. Aanleiding voor dit
gesprek was het verzoek van de dorpsraad en het bewonerscomité om een Social Impact
Assesment uit te voeren. Daarnaast vonden we het belangrijk om in het gesprek ook stil te staan
bij de stand van zaken, waaronder de heroverweging die op dit moment loopt. Zodra er een door
alle partijen gedragen verslag beschikbaar is, wordt dit verslag via deze website gedeeld.
Stand van zaken project op dit moment
Uit de haalbaarheidsstudie is locatie 2A als voorkeurslocatie gekozen, zie kaartje. De partijen:
gemeente Haarlemmermeer, Schiphol, ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en
Economische Zaken en Klimaat (EZK), Liander en TenneT, hebben afgesproken dat alle partijen
nagaan of er aanvullend op het gedane haalbaarheidsonderzoek nieuwe ontwikkelingen zijn op
locaties 1, 2a en 2b (zie kaartje), die kunnen leiden tot een heroverweging van de locatiekeuze. In
deze heroverweging wordt het volgende meegenomen:


Is het ruimtelijk gezien haalbaar de klantaansluitingen (20 kV-kabels) op locatie 1 te
realiseren. Liander heeft hiernaar een studie uitgevoerd en hieruit bleek dat dit niet haalbaar
is. De gemeente, tezamen met de provincie Noord-Holland, heeft opdracht gegeven voor een
second opinion op deze studie.



Wat is de ruimtelijke impact van een station.



Zijn er mogelijke effecten te verwachten van het station op de luchtvaart (op basis van de
luchtvaartnormen) voor de locaties 2a en 2b.

TenneT en Liander zijn hierover nog steeds in overleg met de gemeente, Schiphol en ministeries
IenW en EZK om tot een geschikte locatie te komen. Wij verwachten dat de locatiekeuze in het
voorjaar van 2018 wordt gemaakt. Op dit moment zijn er dus nog drie locaties die worden

heroverwogen. Eerder vonden op verschillende momenten gesprekken plaats met de Dorpsraad
en zijn er inloopavonden georganiseerd.
Verzoek om SIA uit te voeren
TenneT en Liander zijn verzocht om een SIA (Social Impact Assessment) uit te voeren. In een SIA
wordt de maatschappelijk impact van een project onderzocht. Voor alle drie de locaties die nu in
beeld zijn voor het project, geldt dat omwonenden liever niet een station in hun omgeving zien.
Daar zijn we ons zeer van bewust. Gedurende het proces hebben TenneT en Liander op
verschillende momenten met de omgeving gesproken, via de Dorpsraad en tijdens
inloopbijeenkomsten. Echter, in een dichtbevolkte provincie met een groeiende behoefte van
bedrijven is ook daar de grootste vraag aan energie en de noodzaak om een station
te realiseren.
Uiteraard is het de taak van Liander en TenneT om ervoor te zorgen dat het plaatsen van een
dergelijk station niet moet leiden tot een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat. Denk hierbij aan
zaken als geluid, elektromagnetische velden (EM-velden) en een goede inpassing van het station
in de omgeving. Dat is in de haalbaarheidsstudie voor de voorkeurslocatie 2A ook aangetoond.
TenneT en Liander zijn altijd bereid om over deze aspecten rondom woon- een leefklimaat en/of
andere zorgen in gesprek te gaan. Dit is ook aangeboden tijdens het gesprek met dorpsraad en
bewonerscomité.
Voor het project is een uitgebreide haalbaarheidsstudie uitgevoerd en gekeken naar geluid,
veiligheid en elektromagnetische velden. Gelet op het doorlopen proces van het project A4-zone
tot nu toe en de fase waar het project zich in bevindt, zien TenneT en Liander geen meerwaarde
om een SIA uit te voeren.
Daarnaast zijn TenneT en Liander van mening dat je als je een SIA uitvoert, je ook iets moet
kunnen doen met de resultaten van deze studie en dit is voor de netbeheerders niet mogelijk
omdat ook aspecten als fysieke ruimte (passen de kabels op het beschikbare perceel) en laagst
maatschappelijke kosten meegenomen dienen te worden.

