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Geachte heer, mevrouw, 

TenneT en Liander zijn voornemens een 150 kV/20 kV transformatorstation te realiseren 
nabij Rijsenhout. Met dit nieuwe station kunnen zij voorzien in de toenemende 
energievraag in de regio. Afgelopen periode stond in het teken van de locatiekeuze 
waarbij de afweging moest worden gemaakt tussen drie locaties. Locatie 1 ligt aan de 
westzijde van projectgebied Schiphol Trade Park en locaties 2a en 2b liggen aan de 
westzijde van het dorp Rijsenhout. TenneT en Liander hebben eind 2016 de voorkeur 
uitgesproken voor locatie 2a. Hierop hebben wij op 11 januari 2017 (X2017.38491) 
schriftelijk gereageerd, waarbij wij zowel de landschappelijke inpassing als communicatie 
en participatie als aandachtspunten benoemd hebben. 

Heroverweging 
In juni 2017 hebben TenneT en Liander ingestemd met het heroverwegen van hun 
voorkeurslocatie 2a. Deze heroverweging vond plaats op verzoek van zowel de 
gemeente als van betrokken partijen vanuit de luchtvaartsector. Voor ons college is het 
verzoek om heroverweging sterk ingegeven door het ontbreken van maatschappelijk 
draagvlak. Bovendien is bij de bespreking van de ontwikkeling van het 
transformatorstation in een sessie van de gemeenteraad op 15 juni 2017 gebleken dat 
politiek draagvlak voor locatie 2a ontbreekt. 
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Volgvel 2 

Wij hebben gedurende het traject van de heroverweging veelvuldig contact gehad met 
TenneT en Liander. Liander heeft een studie uitgevoerd naar de inpasbaarheid van de 20 
kV kabels vanuit locatie 1 op Schiphol Trade Park. Uit deze studie bleek dat binnen de 
criteria van Liander het niet mogelijk was de benodigde 20 kV kabels in te passen. Het 
rapport met de uitkomst van de studie is door Liander, ondanks diverse verzoeken, niet 
aan ons verstrekt. Omdat met het afvallen van locatie 1 de keuze zich zou beperken tot 
locaties 2a en 2b hebben wij een onafhankelijke second opinion laten opstellen. 

Second opinion 
Wij hebben vervolgens voor het uitvoeren van de second opinion (bijlage 1) een opdracht 
verstrekt aan adviesbureau Manios Consultancy. Dit hebben wij samen met de Provincie 
Noord-Holland gedaan. De provincie is mede opdrachtgever en de ervaringen van de 
provincie met andere ontwikkelingen ten behoeve van het energienet zijn ingezet bij het 
formuleren van de opdracht aan Manios Consultancy. Wij hebben dit onderzoek gericht 
op het beoordelen van alle drie de locaties (1, 2a en 2b) op basis van een brede set 
criteria. De zorgen en aandachtspunten van het dorp Rijsenhout zijn door ons 
geïnventariseerd en deze is meegegeven aan de onderzoeker. Hiermee is ook het 
criterium leefbaarheid meegenomen in de beoordeling van de drie locaties. 
De twee belangrijkste conclusies uit het rapport met betrekking tot de locatiekeuze zijn: 

Locatie 1 is een complexe en dure variant, waar vooral het probleem van het 
inpassen van de 20 kV kabels leidt tot de conclusie dat deze locatie niet de 
voorkeur heeft; 
Locatie 2b is de beste locatie voor het vestigen van het transformatorstation. 

Nu ook vanuit de second opinion is gebleken dat locatie 1 niet de voorkeur heeft, spitste 
de afweging zich toe op een keuze tussen de locaties 2a en 2b. TenneT en Liander zijn 
als initiatiefnemers verantwoordelijk voor het maken van een locatiekeuze. 
Wij hebben diverse malen met klem geadviseerd aan TenneT en Liander om locatie 2b te 
kiezen. Hierbij hebben wij duidelijk gemaakt dat er geen draagvlak is voor locatie 2a. 
Daarnaast wijst de second opinion uit dat locatie 2b de beste locatie is omdat het de 
duurzamere variant is (minder energieverlies) en daarmee ook de goedkopere variant in 
de exploitatie. 

Aankondiging 
TenneT en Liander hebben ons college van B&W aangekondigd te kiezen voor het 
vestigen van een 150 kV/20 kV transformatorstation op locatie 2a. Zij melden de 
aanvraag voor het wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van locatie 2a in 
voorbereiding te hebben. Gegeven het belang van dit dossier willen wij u direct van de 
voorgenomen aanvraag op de hoogte stellen. 

Ons college vindt de keuze van TenneT en Liander voor locatie 2a onbegrijpelijk, maar 
wij hebben de wettelijke verplichting om deze aanvraag, ondanks de bezwaren die wij 
hebben, wel in behandeling te nemen. De aanvraag wordt juridisch planologisch getoetst. 



Ons kenmerk X .2018.01140 
Volgvel 3 

Als daarin geconstateerd wordt dat dit voldoet aan de wettelijke kaders, zijn wij 
genoodzaakt op basis van de aanvraag een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding te 
nemen. Een beschrijving van het vervolgproces bieden wij u op korte termijn separaat 
aan. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Beschouwing stationslocaties & tracés netverzwaring A4 zone d.d. 14 april 2018 
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1 Projectomschrijving 
1.1 Achtergrond 
Gemeente Haarlemmermeer (GHM) heeft door economische ontwikkelingen een sterk groeiende 
energievraag. Deze energievraag is afkomstig van onder andere datacenters en glastuinbouw-
bedrijven, die zich in het gebied tussen Hoofddorp en Rijsenhout willen vestigen. Om deze groei te 
kunnen faciliteren is een uitbreiding van het energienetwerk op 150kV- en 20kV-niveau noodzakelijk. 
Liander N.V. (Liander) werkt samen met TenneT TSO B.V. (TenneT) aan de realisatie van een nieuw 
150/20kV-transformatorstation om aan de groeiende energiebehoefte te kunnen voldoen.  
 
Omdat er in de regio meerdere klantvragen zijn hebben Liander en TenneT deze gebundeld en 
samengevoegd tot het project “Netverzwaring A4-zone”. Binnen dit project worden de volgende 
assets gerealiseerd: 
§ Eén 150/20kV-station in het gebied tussen Hoofddorp en Rijsenhout; 
§ Twee ondergrondse 150kV-kabelverbindingen tussen het nieuwe 150/20kV-station en het 

bestaande 150kV-station Vijfhuizen; 
§ Eén ondergrondse 150kV-kabelverbinding tussen het nieuwe 150/20kV-station en het bestaande 

150kV-station Nieuwe Meer; 
§ Eén ondergrondse 150kV-kabelverbinding tussen het bestaande 150kV-station Vijfhuizen en het 

bestaande 150kV-station Nieuwe Meer; 
§ Na de realisatie van de bovenstaande assets worden vanaf het nieuwe 150/20kV-station 

ondergrondse 20kV-kabelverbindingen aangelegd naar klanten, zoals datacenters en 
glastuinbouwbedrijven. 

 
Liander heeft haalbaarheidsstudies uitgevoerd om mogelijke locaties voor het nieuwe 150/20kV-
station inzichtelijk te maken. Hieruit zijn drie mogelijke stationslocaties naar voren gekomen, twee 
locaties ten oosten van Rijksweg A4 en ten noordwesten van Rijsenhout en een locatie ten westen 
van Rijksweg A4. Omdat de initiële voorkeurslocatie voor het station op veel weerstand stuitte bij de 
omgeving, maken Liander en TenneT een heroverweging van de stationslocaties. 
 
Provincie Noord-Holland (PNH) en Gemeente Haarlemmermeer (GHM) hebben aan Manios 
Consultancy en BHVC gevraagd om een studie uit te voeren waarin de drie mogelijke stationslocaties 
worden beschouwd aan de hand van voor PNH en GHM belangrijke criteria, bij wijze van een 2nd 
opinion. Op basis hiervan informeert GHM Liander en TenneT over hun voorkeur voor een van de 
beoogde stationslocaties.  

1.2 Doelstelling analyse stationslocaties A4-zone 
Het doel van deze studie, een beschouwing van de drie mogelijke stationslocaties voor een nieuw 
150/20kV-station in de A4-zone, is om inzicht aan PNH en GHM te geven, welke van deze locaties het 
beste aansluit bij de belangen van PNH en GHM. 
 
In deze studie zijn de drie stationslocaties gewogen aan de hand van criteria die onderscheidende 
belangen van PNH en GHM weergeven waarbij ook de haalbaarheidsstudies van Liander zijn 
geraadpleegd. Hiernaast zijn ook aspecten als technische haalbaarheid en uitvoeringsaspecten op 
hoofdlijnen beschouwd. Ten aanzien van de verschillende varianten voor de 150kV netaansluiting op 
het 150/20kV-station zijn een beperkt aantal waarnemingen en overwegingen gedaan. 
 
De keuze van een voorkeurslocatie voor het station wordt genomen door Liander en TenneT en volgt 
uit een optimum van planologische en technische haalbaarheid in combinatie met omgevings-
aspecten, zoals inpasbaarheid in de omgeving en draagvlak bij stakeholders.  
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1.3 Werkwijze 
Voor de beschouwing van de drie stationslocaties uit de haalbaarheidsstudies is de volgende 
werkwijze gevolgd: 
§ Analyse van de haalbaarheidsstudies van Liander; 
§ Vaststellen onderscheidende belangen van PNH en GHM en opstellen afwegingskader; 
§ Inzien achterliggende studie met betrekking tot ruimtebeslag 20kV-distributiekabels bij Liander; 
§ Uitvoeren beschouwing stationslocaties. 

1.4 Leeswijzer 
Het rapport is als volgt opgebouwd: 
§ Hoofdstuk 2 geeft de gebruikte projectgegevens en van toepassing zijnde normen en richtlijnen; 
§ Hoofdstuk 3 licht het afwegingskader toe waarop de stationslocaties zijn beschouwd; 
§ Hoofdstuk 4 bevat de beschouwing van de stationslocaties 
§ Hoofdstuk 5 licht toe welke criteria niet zijn beschouwd in onderhavige rapportage;  
§ Hoofdstuk 6 bevat waarnemingen en overwegingen voor de 150kV-verbindingen; 
§ Hoofdstuk 7 geeft de conclusies van de beschouwing; 
§ Bijlage 1 beantwoordt algemene vragen over de haalbaarheidsstudies en stations en 

kabelverbindingen, gesteld door de Provincie en de Gemeente. 
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2 Projectgegevens 
Om de beschouwing voor de Netverzwaring A4-zone uit te voeren zijn gegevens uit de 
haalbaarheidsstudies en verschillende informatiebronnen tegen het licht gehouden van vigerende 
normen en richtlijnen. Een overzicht van de projectgegevens wordt hier gegeven. 

2.1 Gebruikte gegevens 
Ten behoeve van deze studie zijn de volgende gegevens gebruikt: 
[1] “Haalbaarheidsstudie Project A4-zone, station en verbinding fase I”, versie 1.0 van Reddyn,  

d.d. 8 januari 2016; 
[2] “Netuitbreiding A4-zone, Haalbaarheidsstudie fase 2 A4-zone”, versie 5.0, van Reddyn, d.d. 

februari 2017; 
[3] Memo “Onvoldoende ruimte voor 20 kV distributiekabels vanaf locatie 1”, van Liander, d.d. 14 

november 2017; 
[4] “Concept Ruimtelijke vergelijking 3 locaties” van Gemeente Haarlemmermeer, d.d. januari 

2018; 
[5] Brief “Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Van der Veer over het 

transformatorstation Rijsenhout” van de Gemeente Haarlemmermeer, d.d. 2 februari 2018; 
[6] Raadstukken “Bundel van de Raadsplein van 15 juni 2017” van Gemeente Haarlemmermeer, 

d.d. 2017; 
[7] Tekening “150 kV station omgeving Rijsenhout” van Gemeente Haarlemmermeer, d.d. 18 

december 2017; 
[8] “Interne memo 20 kV tracering locatie 1 A4-zone” van Liander d.d. 28 september 2017, 

ingezien d.d. 16 februari 2018 ten kantore van Liander in Amsterdam; 
[9] Afbeelding 1 en afbeelding 5 uit “Interne memo 20 kV tracering locatie 1 A4-zone” van Liander 

d.d. 28 september 2017, verstrekt per e-mail d.d. 16 februari 2018 door Liander; 
[10] “Aanvullende tracéstudie 20 kV Hoofddorp” van Royal Haskoning DHV, d.d. 8 juni 2017, 

ingezien d.d. 16 februari 2018 ten kantore van Liander in Amsterdam; 
[11] “Interactieve kaarten Provincie Noord-Holland”, https://maps.noord-holland.nl/kaarten , 

geraadpleegd d.d. 23 februari 2018;  
[12] “Ruimtelijke Plannen, www.ruimtelijke plannen.nl, geraadpleegd d.d. 23 februari 2018; 
[13] “Archeologische monumentenkaart, www.archeologieinnederland.nl, versie 4.5.3., 

geraadpleegd d.d. 2018; 
[14] “Risicokaart Nederland”, www.nederland.risicokaart.nl, geraadpleegd d.d. 23 februari 2018; 
[15] Google Earth en Database Netkaart Benelux versie 6.01, geraadpleegd d.d. januari 2018; 
[16] “Luchthavenindelingbesluit Schiphol 2018”, http://wetten.overheid.nl/BWBR0014329/2018-

01-01, geraadpleegd d.d. 7 maart 2018; 
[17] “Luchthavenverkeerbesluit Schiphol 2016”, http://wetten.overheid.nl/BWBR0014330/2016-

07-15, geraadpleegd 7 maart 2018; 
[18] “Ontwerpbesluit Parallelle Kaagbaan”, geraadpleegd d.d. 7 maart 2018, 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2013/06/10/ontwerpbesluit-parallelle-
kaagbaan; 

[19] “3D visualisaties van een 150/20 kV AIS onderstation op locaties 2A en 2B bij Rijsenhout”, van 
Liander, d.d. 15 februari 2018; 

[20] “3D visualisaties van een 150/20 kV GIS onderstation op locaties 2A en 2B bij Rijsenhout-”, van 
Liander, d.d. 15 februari 2018; 

[21] “PrimA4a”, www.primaviera.nl, geraadpleegd d.d. 16 maart 2018; 
[22] “SADC”, https://www.sadc.nl/beschikbare-kavels-bedrijven/schiphol-trade-

park/bedrijfkavels_te_koop/, geraadpleegd d.d. 16 maart 2018. 
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2.2 Normen en richtlijnen 
De volgende normen en richtlijnen zijn van toepassing op deze studie: 
[23] NEN 3650 ‘Eisen voor buisleidingsystemen’, juni 2012; 
[24] NEN 3654 ‘Wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en hoogspanningssystemen’, februari 

2014; 
[25] Richtlijn Boortechnieken (Rijkswaterstaat, 2004);  
[26] “Het witte boekje” (ProRail); 
[27] NEN-EN 50499 ‘Procedures voor de kwaliteitsbeoordeling arbeiders voor elektromagnetische 

velden’, december 2008; 
[28] Directive 2013/35/EU - of the European Parliament and of the Counsil on the minimum health 

and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical 
agents (electromagnetic fields), 26 June 2013; 

[29] NEN-EN-IEC 60076-10 ‘Energietransformatoren - Deel 10: Bepaling van geluidniveaus’, 
augustus 2001; 

[30] NEN-EN 50162 ‘Bescherming tegen corrosie door zwerfstromen uit gelijkspanningssytemen’, 
september 2004; 

[31] IEC/TS 60479 ‘Effects of current on human beings and livestock’, juli 2005; 
[32] NEN-IEC 60287 Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare stroom; 
[33] Prysmian - Technische gegevens van 20 en 150kV-kabels. 

 
Naast de hierboven benoemde normen en richtlijnen zijn ten kantore van Liander achterliggende 
onderzoeken naar mogelijke stationslocaties ingezien en is gebruik gemaakt van mondeling en per e-
mail verstrekte informatie door de Provincie Noord-Holland, Gemeente Haarlemmermeer, Liander 
N.V. en is gebruik gemaakt van vigerende beleidskaders en wet- en regelgeving. 
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3 Afwegingskader 

3.1 Wegingscriteria 
Ter onderbouwing van de rapportage zijn de stationslocaties beschouwd aan de hand van een aantal 
criteria die de belangen van PNH en GHM weergeven. De criteria zijn opgesteld op basis van 
haalbaarheidsstudies van Liander en in overleg met PNH en GHM. Zie hiervoor Tabel 1 en nadere 
onderbouwing in § 3.2. 

Nr. Criteria Belang 

1.  Ruimtebeslag 20kV-verbindingen De aanleg van kabelverbindingen betekent altijd ruimtebeslag. 
Ruimtebeslag is altijd ongunstig, echter is het belang van PNH en 
GHM hierin anders dan het belang van Liander en TenneT. 
Voor PNH en GMH is een zo klein mogelijk ruimtebeslag van 
belang omdat het ruimtebeslag door kabelbedden een grote 
beperking legt op de inrichting van de bovengrondse ruimte.  
Voor Liander en TenneT is een zo klein mogelijk ruimtebeslag 
van belang omdat de hoeveelheid kabelverbindingen bepalend is 
voor de kosten. Verder resulteren meer en langere verbindingen 
in een hogere netverliezen wat indirect een financieel verlies is. 

2.  Ruimtebeslag 150/20kV-station De GHM en PNH hebben belang bij een zo klein mogelijk 
ruimtebeslag van het station. 

3.  Geluidsoverlast van het station 
op de omgeving 

Een station genereert een bepaalde hoeveelheid geluid die als 
een lage bromtoon klinkt. Deze geluidsemissie is afhankelijk van 
het gekozen type transformatoren en de stations-layout en kan 
overlast veroorzaken voor de omgeving. Geluidsoverlast dient zo 
minimaal mogelijk te zijn. 

4.  Ligging in gebieden met gevoelige 
bestemmingen 

Het zoveel mogelijk vermijden van gevoelige bestemmingen of 
dicht bebouwd gebied is voor PNH en GHM een relevant 
uitgangspunt vanuit maatschappelijk belang en bezorgdheid 
over mogelijke (gezondheids-)risico’s. Er zijn specifieke 
richtlijnen en normen van toepassing, zoals de NEN-EN 50499 
‘Procedures voor de kwaliteitsbeoordeling arbeiders voor 
elektromagnetische velden [27], voor maximale elektrische en 
magnetische veldsterkten voor mensen, maar voor aanleg van 
stations en kabelverbindingen is geen voorzorgsbeleid aanwezig. 
Zie ook de nadere toelichting in Bijlage 1. 

5.  Wederzijdse beïnvloeding van 
objecten (EMC) 

Een station kan het functioneren van andere objecten of 
systemen negatief beïnvloeden. PNH en GHM hebben belang bij 
het inzichtelijk krijgen van mogelijke verschillen ten aanzien van 
EMC tussen de stationslocaties. 

6.  Beperkingen in relatie tot 
Schiphol 

De afstand van de stationslocatie tot de bestaande 
landingsbanen van Schiphol en de ruimtreservering voor de 
tweede Kaagbaan brengen beperkingen met zich mee voor 
onder andere bouwhoogte en risico’s bij calamiteiten. PNH en 
GMH hebben belang te weten of er verschillen zijn tussen de 
mogelijke stationslocaties. 

7.  Ruimtelijke inpassing Bij de keuze van een stationslocatie dient gekeken te worden 
naar mogelijke harmonieuze ruimtelijke inpassing in de 
omgeving. De mogelijkheden voor ruimtelijke inpassingen op 
een locatie dienen mee te wegen in de locatiekeuze. 

8.  Afstand tot gebieden met 
archeologie of cultuurhistorie  

De aanleg van een station en bijbehorende kabelverbindingen 
kan aanwezige bijzondere waarden in de grond en het landschap 
aantasten. PNH en GHM beschermen middels hun beleid deze 
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waarden en hebben belang bij een minimale impact van de 
Netverzwaring A4-zone hierop. 

9.  Uitvoeringsaspecten, impact op 
omgeving 

Rekening houden met uitvoeringsaspecten in de locatiekeuze is 
van belang omdat aspecten als tijdelijke werkruimtes, 
transportroutes, werkwegen en afstanden tot belendingen de 
impact op de directe omgeving gedurende de realisatiefase 
bepalen. Het belang is zo min mogelijk overlast voor de 
omgeving mee te laten wegen in de locatiekeuze.  

10.  Draagvlak voor stationslocatie bij 
de omgeving  

PNH en GHM hebben belang bij een stationslocatie die zoveel 
mogelijk draagvlak heeft bij de omgeving. De mate van draagvlak 
bij de omgeving kan grote gevolgen hebben van doorlooptijd van 
procedures en acties vanuit de omgeving. 

11.  Duurzaamheid van stationslocatie 
en verbindingen 

Er wordt waarde gehecht aan zo duurzaam mogelijke oplossing 
voor de stationslocatie en de netverzwaring voor de A4-zone in 
het geheel. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de 
keuze van een stationslocatie. 

Tabel 1: Criteria voor beschouwing 

3.2 Toelichting wegingscriteria 
In deze paragraaf is per wegingscriterium uit het afwegingskader aangegeven op basis waarvan 
gewogen wordt. Hiernaast is per criterium aangegeven of door het stellen van voorwaarden aan 
realisatieperiode of wijze invloed heeft op de beschouwing van het criterium.  
 
3.2.1 Ruimtebeslag 20kV-kabelverbindingen  
Per stationslocatie wordt het ruimtebeslag van de aan te leggen 20kV-verbindingen inzichtelijk 
gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar de benodigde breedte van het benodigde kabeltracé om de 
klantaansluitingen aan de andere zijde van de Rijksweg A4 te ontsluiten en of hiervoor voldoende 
mogelijkheden zijn. 
 
3.2.2 Ruimtebeslag 150/20kV-station 
Een hoogspanningsinstallatie kan worden gebouwd met lucht onder atmosferische druk als  
isolatiemedium. Een dergelijke installatie wordt aangeduid als AIS: Air-Insulated Switchgear en 
worden veelal buiten opgesteld. Het is ook mogelijk een dergelijke installatie te bouwen met een 
speciaal isolatiegas (bijvoorbeeld SF6) onder druk. Dit noemt men GIS: Gas-Insulated Switchgear. GIS-
installaties worden veelal binnen een gebouw opgesteld.  
 
Met name het 150kV-installatiedeel, een dubbele verdeelrail en schakelende componenten van het 
station kan, gebouwd in GIS-techniek, tot een aanzienlijk oppervlakreductie leiden ten opzichte van 
een identieke installatie, uitgevoerd in AIS-techniek. Door de betere isolatie worden de zgn. 
spanningsafstanden gereduceerd en daarmee het ruimtebeslag van een vergelijkbare installatie tot 
ca. 3% teruggebracht. 
 
Op basis van de bekende gegevens wordt het verschil in ruimtebeslag voor het nieuw te bouwen 
station met AIS- of GIS-installatie zo goed mogelijk inzichtelijk maakt. 
 
3.2.3 Geluidsoverlast van het station op de omgeving 
Per stationslocatie wordt de mate van geluidsoverlast op de omgeving bepaald om vast te stellen of 
er verschillen zijn tussen de locaties. Hierbij wordt naar de volgende aspecten gekeken: 
§ Hoe is de situatie direct na realisatie van het station, waarbij wordt uitgegaan van een in bedrijf 

name van het station in 2020; 
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§ Hoe is de situatie na ontwikkeling van het Schiphol Trade Park op locatie 1, aan de westzijde van 
de Rijksweg A4 en hoe is de situatie na de realisatie van de alle fasen van PrimA4a op locatie 2a 
en 2b, aan de oostzijde van de Rijksweg A4; 

§ Is er verschil in geluidsoverlast tussen de realisatie van het station als een open lucht installatie, 
een AIS-installatie, of bij de realisatie als een gesloten installatie, een GIS-installatie. 

 
Voor het bepalen van geluidsoverlast wordt niet alleen naar de locatie van het station gekeken en de 
directe omgeving, maar ook naar het type installatie en de componenten van het station die geluid 
produceren. De componenten die met name geluid produceren in een 150/20kV-station zijn de 
vermogenstransformatoren die een continu geluid produceren. Dit is zowel van toepassing bij een 
AIS-installatie als bij een GIS-installatie. Op het te realiseren station worden zes transformatoren, elk 
met een capaciteit van 80 MVA, buiten opgesteld, in cellen met ieder drie zijwanden. Dat resulteert 
in een geluidsemissie richting resterende open zijwand en naar de bovenzijde. 
 
Op termijn worden ook 150kV-compensatiespoelen geplaatst, die ingeschakeld worden in perioden 
van lage belasting (in het weekend en/of ‘s nachts) en dan geluid produceren. 
 
Hiernaast produceren in een AIS-station ook de vermogensschakelaars geluid, maar dit is incidenteel, 
tijdens weinig voorkomende schakelhandelingen. Daarbij is er ook een onderscheid tussen de 
inpandig opgestelde 20kV-schakelaars en de buiten opgestelde 150kV-schakelaars in AIS-station. 
Laatstgenoemde veroorzaakt het meeste geluid. 
 
In een GIS-station zijn alle schakelende elementen inpandig opgesteld, waardoor geen of vrijwel 
geen incidenteel geluidsoverlast wordt veroorzaakt. Wel staan alle genoemde transformatoren en 
spoelen buiten opgesteld. 
 
3.2.4 Afstand tot gevoelige bestemmingen 
Realisatie van een station nabij gevoelige bestemmingen is niet wenselijk vanuit maatschappelijk 
perspectief. Aanleg van een station nabij woonwijken geeft overlast voor de omgeving, voornamelijk 
door geluid en ook is er vaak beperkte ruimte aanwezig. Hiernaast ontstaat er ook vaak bezorgdheid 
over magneetvelden. Dit leidt tot onrust bij omwonenden, ingewikkelde discussies en vaak ook 
vertraagde aanleg als gevolg van procedures. Waar voor aanleg van nieuwe bovengrondse 
verbindingen een Nederlands voorzorgsbeleid van toepassing is ten aanzien van magneetvelden, 
naast de van toepassing zijnde richtlijnen van de Gezondheidsraad, de Europese Unie en de NEN-EN 
50499, is dit voorzorgsbeleid niet van toepassing bij aanleg van ondergrondse kabelverbindingen of 
hoogspanningsstations. Zie ook een nadere toelichting in Bijlage 1.  
 
Op basis van de richtlijn “Bedrijven en milieuzonering” van de VNG, zoals benoemd in [1] wordt bij 
het vaststellen van een stationslocatie rekening gehouden met een richtafstand tot gevoelige 
bestemmingen. Hierin is de vastgestelde richtafstand voor geluid maatgevend, ten noemen 300 m. 
Alle drie beoogde stationslocaties bevinden zich op een afstand meer dan 300 m tot gevoelige 
bestemming. Voor deze beschouwing is per stationslocatie op basis van [7] en [15] de afstand tot 
gevoelige bestemmingen meer nauwkeurig bepaald om verschillen in kaart te brengen. Hierbij is de 
kortste afstand maatgevend en niet de hoeveelheid (aantal) gevoelige bestemmingen. 

 
3.2.5 Wederzijdse beïnvloeding van objecten (EMC) 
Een 150/20kV-hoogspanningsstation vertoont, vanwege de intrinsieke aanwezigheid van hoge 
spanningen en stromen altijd emissies van magnetische en elektrische velden, die andere objecten 
en applicaties in de omgeving negatief kunnen beïnvloeden. 
  



Beschouwing stationslocaties & tracés    BHVC-bvba 
Netverzwaring A4-zone   Manios Consultancy 

PNH2018-01 versie 4 
   

10 

Hoogfrequente straalverbindingen als radar, mobiele telefonie netwerken, ondervinden geen 
negatieve beïnvloeding door de realisatie van een 150/20kV-hoogspanningsstation, die een 
laagfrequent stralingskarakter heeft. Metalen pijp- en spoorlijnen kunnen wel negatief beïnvloed 
worden als de door het station veroorzaakte magneetvelden te grote spanningen induceren en er 
geen of niet voldoende voorzorgsmaatregelen getroffen zijn. 
 
Beschouwd is of er verschillen zijn tussen de verschillende locaties ten aanzien van de hoeveelheid 
objecten die negatief beïnvloed worden door de realisatie van het station.  
 
3.2.6 Beperkingen in relatie tot Schiphol 
Schiphol heeft in 2013 een ruimtereservering voor toekomstige realisatie van parallelle Kaagbaan 
laten vaststellen in de Tweede Kamer. Omdat de beoogde stationslocaties in de directe omgeving 
van deze ruimtereservering liggen, is het relevant voor PNH en GHM te weten of er verschillen in 
impact hierdoor zijn tussen de stationslocaties. 
 
Om eventuele verschillen inzichtelijk te maken wij de volgende aspecten inzichtelijk per 
stationslocatie: 
§ Wat is de kortste afstand tot de ruimtereservering voor de parallelle Kaagbaan op basis van [18] 

het Ontwerpbesluit parallelle Kaagbaan; 
§ Wat is de maximale bouwhoogte gebaseerd op de gegevens uit de bijlagen van [16] het 

Luchthavenindelingbesluit 2018; 
§ Wat is de ligging van de stationslocaties ten opzichte van de aanvliegroutes van de huidige banen 

zoals weergegeven in de bijlagen van [17] het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol 2016; 
§ Ligt het in de lijn der verwachting dat de aanleg van de parallelle Kaagbaan een negatieve impact 

heeft met betrekking tot de aanvliegroutes ten opzichte van huidige situatie. 
 
3.2.7 Ruimtelijke inpassing 
Per stationslocatie wordt gekeken naar de mogelijkheden voor ruimtelijke inpassing in de omgeving. 
Hierbij worden de verschillen tussen de locaties bekeken. Ook wordt de toekomstige ontwikkeling 
van het Schiphol Tradepark [22] en PrimA4a [21] in de beschouwing meegenomen. 
 
 Ruimtelijke inpassing van het station bestaat uit een aantal verschillende onderwerpen. Voor deze 
beschouwing zijn een deel van onderwerpen en eventuele verschillen in kaart gebracht: 
§ De 150kV-netaansluiting van het station: het station wordt met ondergrondse kabelverbindingen 

aangesloten. Omdat dit bovengronds niet tot nauwelijks zichtbaar is en niet leidt tot verandering 
van het huidige landschapsbeeld, is dit niet nader beschouwd in deze rapportage; 

§ De 20kV-klantaansluitingen vanaf het station: Ook de klantaansluitingen worden aangelegd met 
ondergrondse kabelverbindingen. De impact en ruimtebeslag van de 20kV-verbindingen is gevat 
in wegingscriterium 1 en is beschreven in paragraaf 5.1; 

§ De realisatie van het 150/20kV-station: hoe kan het station op elk van de mogelijke 
stationslocaties ingepast worden en zijn er verschillen tussen de locaties. 

Hiernaast wordt ook kort ingegaan op de filosofie van TenneT en Liander op ontwerp en inpassing 
van een nieuw station en wat dit betekent voor eventuele wensen en eisen vanuit de omgeving. 
 
3.2.8 Ligging in gebieden met archeologie of cultuurhistorie 
PNH en GHM vinden het wenselijk dat gebieden met een hoge archeologische of cultuurhistorische 
waarde niet verstoord worden door de aanleg van het station. In het gebied is de Stelling van 
Amsterdam aanwezig naast een aantal andere monumenten. Per stationslocatie wordt de afstand tot 
de Stelling van Amsterdam benoemd en ook of er verschil is tussen de verschillende stationslocaties.  
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3.2.9 Uitvoeringsaspecten, impact op omgeving 
Naast de benodigde ruimte voor het hoogspanningsstation en de kabelverbindingen zijn er een 
aantal tijdelijke uitvoeringsaspecten die medebepalend kunnen zijn bij de keuze voor een locatie. 
 
PNH en GHM hebben belang bij een zo klein mogelijke impact op de omgeving als gevolg van de 
realisatie van het station en de kabelverbindingen. Voor deze rapportage is per stationslocatie 
gekeken naar de volgende uitvoeringsaspecten: 
§ Hoe is de stationslocatie gelegen in relatie tot andere industriële / commerciële bestemmingen 

en in relatie tot woonbestemmingen; 
§ Hoe is de bereikbaarheid van de stationslocatie. Zijn er voldoende aanvoerroutes aanwezig voor 

zwaar verkeer of zijn deze tijdelijk in te richten met zo min mogelijk overlast voor de omgeving; 
§ Is er voldoende werkruimte langs het tracé voor de aanleg van de 150kV en de 20kV-

verbindingen inclusief benodigde werkruimte en depotruimte. 
 
3.2.10 Draagvlak voor stationslocatie bij de omgeving 
Alle partijen hebben belang bij een keuze voor een stationslocatie met zoveel mogelijk draagvlak. 
Door te luisteren naar en rekening te houden met mogelijke weerstand/bezwaren van stakeholders 
bij de keuze van een stationslocatie kan het draagvlak vergroot worden. Bij een groter draagvlak 
daalt het aantal zienswijzen/beroepsprocedures, waardoor de maatschappelijke impact lager is, de 
doorlooptijd van de realisatie korter is en de kosten voor aanvullende onderbouwing en 
beroepsprocedures van de netbeheerder lager zijn. 
 
Beschouwd wordt of er verschillen in draagvlak zijn tussen de stationslocaties door nu bekende 
belangen van verschillende typen stakeholders naast elkaar te zetten en op deze manier draagvlak 
per locatie inzichtelijk te maken. 
 
3.2.11 Duurzaamheid van stationslocatie en verbindingen 
Ten aanzien van het aspect duurzaamheid van de gekozen stationslocatie en verbindingen zijn met 
name de daarmee gepaarde netverliezen relevant. Netverliezen veroorzaken een verhoogde CO2-
uitstoot en hogere financiële kosten voor de netbeheerders, daarom is een oplossing met zo laag 
mogelijke netverliezen gunstig. Netverliezen ontstaan door stroomsterkte en weerstand van 
kabelverbindingen, waarbij de hoogte van de netverliezen afhankelijk zijn het spanningsniveau, het 
vermogen en de lengte van de verbindingen. Hoe lager het spanningsniveau en hoe groter de lengte 
van de verbinding, des te groter is het netverlies, zie ook Bijlage 1. 
 
Er is gekeken naar de verschillen in netverliezen van de 20kV- en 150kV-verbindingen, die vanaf het 
station naar de verschillende aansluitingen en klanten gerealiseerd worden. De netverliezen van de 
150kV-netaansluitingen van het 150/20kV-station zijn ook beschouwd, maar blijken conform de 
verwachting veel lager te zijn dan op 20kV-niveau. 
 
Om de verschillen in netverliezen van de 150kV- en 20kV-verbindingen tussen de stationslocaties 
inzichtelijk te maken, zijn de netverliezen berekend per stationslocatie op basis van door Liander 
verstrekte informatie over te gebruiken kabeltype en het aantal en lengte van de aan te leggen 
verbindingen en de kosten per kWh voor de netverliezen. 
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4 Niet beschouwde criteria 
In deze rapportage zijn een aantal criteria die door netbeheerders bekeken in haalbaarheidsstudie 
buiten beschouwing gelaten. Tabel 2 geeft in willekeurige volgorde aan welke criteria dit zijn en 
waarom ze buiten beschouwing zijn gelaten van deze rapportage. 

Nr. Criteria Onderbouwing 

1 Bodemverontreiniging Liander brengt dit criterium in kaart en voert benodigde 
onderzoeken / maatregelen uit. Voor de uitvoering hiervan is 
wet- en regelgeving aanwezig en is voor bevoegd gezag geen 
onderscheidend criterium. 

2 Overige kabels en leidingen Aanwezigheid van overige kabels en leidingen op de 
stationslocatie en langs de beoogde kabeltracés is voor het 
bevoegd gezag geen onderscheidend criterium. Liander is 
verantwoordelijk voor verleggen van kabels en leidingen die een 
obstructie vormen alsook voor het treffen van mitigerende 
maatregelen waar nodig. Afstemming gebeurt met 
desbetreffende kabel- en leidingeigenaren. 

3 Ecologie Op basis van de studies van Liander is ecologie geen 
onderscheidend criterium, alle locaties hebben eenzelfde 
neutrale beoordeling. Hiernaast is er wet- en regelgeving voor 
het werken en aanleg van bouwwerken in ecologisch 
waardevolle gebieden. 

4 Water Het criterium water is onderzocht door Liander. Voor de keuze 
van een stationslocatie is dit geen onderscheidend criterium.  

5 Grondeigendom Liander is verantwoordelijk voor het regelen van grondzaken 
voor het station en/of de kabelverbindingen, hetzij door 
grondverwerving of door het sluiten van een ZRO met de 
grondeigenaar. 

6 Niet Gesprongen Explosieven Het criterium is voor bevoegd gezag niet onderscheidend ten 
aanzien van de keuze voor een stationslocatie. 

7 Nettechniek Dit criterium is alleen voor de netbeheerder zelf relevant, zij is 
verantwoordelijk voor de stabiliteit van het eigen netwerk. 

8 Technische haalbaarheid 150kV-
netaansluiting 

Technische uitvoerbaarheid van een kabelverbinding is op vele 
manier te beoordelen en uit te voeren. Liander en TenneT 
nemen zelf een beslissing voor een bepaald tracé op basis van 
voor hunzelf maatgevende eisen ten aanzien van technische 
uitvoerbaarheid. 

9 Wet & regelgeving & ruimtelijke 
ordening 

Dit is onderzocht door Liander en TenneT. Het bevoegd gezag 
stelt hiernaast een onafhankelijke planologische vergelijking op, 
derhalve is het niet nodig om wederom op dit criterium in te 
gaan. 

10 Ruimtelijke beïnvloeding & 
veiligheid 

Dit criterium is door Liander en TenneT onderzocht. Van alle 
aspecten die onderdeel zijn van dit criterium is in onderhavige 
rapportage alleen een beschouwing in relatie tot Schiphol 
gemaakt. 

11 Financiële uitvoerbaarheid Dit aspect is voor het Bevoegd Gezag nauwelijks tot niet 
relevant. Hiernaast zijn de financiële kengetallen per locatie 
anders dan in [2] niet beschikbaar gesteld. De overweging of een 
tracé of stationslocatie financieel uitvoerbaarheid is, wordt 
genomen door Liander en TenneT op basis van hun eigen 
business case. 

Tabel 2: niet beschouwde criteria 
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5 Beschouwing stationslocaties 
Als basis voor de studie en de conclusie in hoofdstuk 7 zijn criteria geformuleerd ten behoeve van de 
beschouwing van de stationslocaties. Deze criteria zijn vastgesteld op basis van belangen en wensen 
van PNH en GHM en zijn in willekeurige volgorde in paragraaf 3.1 omschreven. In paragraaf 5.1 tot 
en met 5.11 zijn per criterium de stationslocaties beschouwd. 
 

5.1 Ruimtebeslag 20kV-verbindingen 
Het 150/20kV-station gaat voorzien in 85 stuks 20kV-verbindingen voor klantaansluitingen. Van deze 
85 klantaansluitingen liggen er 47 stuks aan de oostzijde van de Rijksweg A4 en 38 stuks aan de 
westzijde van de Rijksweg A4, zie Figuur 1.  

 
 

 

Figuur 1: overzicht benodigde 20kV klantaansluitingen aan weerszijden van de Rijksweg A4. 
 
Het ruimtebeslag van deze 20kV-verbindingen aan weerszijden van de Rijksweg is afhankelijk van de 
stationslocatie in relatie tot de locatie van de klantaansluitingen, dat wil zeggen: hoe meer 
verbindingen vanaf de stationslocatie de Rijksweg A4 moeten kruisen, des te breder is het kabeltracé 
en des te groter het ruimtebeslag en impact. Voor elke stationslocatie is dit inzichtelijk gemaakt. 
 
Stationslocatie 1 
Voor het bepalen van het ruimtebeslag van de 20kV-verbindingen vanaf stationslocatie 1 naar de 
oostzijde van de Rijksweg A4 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
§ In totaal worden 47 klantverbindingen gerealiseerd. Hiervan zijn 6 klantverbindingen al in aanleg 

en zijn buiten beschouwing van deze studie gelaten. Voor de overige 41 klantaansluitingen 
wordt het ruimtebeslag bepaald; 

§ De breedte van het kabelbed van de 41 benodigde aansluitingen is conform [8],[9] en [10] 22,5 
m, uitgaande van een hart-op-hart afstand van 0,5 m tussen verbindingen en 1,0 m vrije ruimte 
aan weerszijden van het kabelbed; 

§ Als wordt uitgegaan van meerdere kleinere kabelbedden dan wordt de totale breedte groter 
omdat elk kabelbed aan weerszijden 1,0 m vrije ruimte heeft; 

§ Het ruimtebeslag is in kaart gebracht tot en met de kruising van de Rijksweg. Na de kruising met 
de Rijksweg splitst het kabelbed zich in meerdere kleinere tracés richting de locaties van de 
desbetreffende klanten; 

§ Voor het benodigde ruimtebeslag vanaf stationslocatie 1 is uitgegaan van de volgende twee 
varianten:  
o Variant (A) Ten zuiden van de bestaande Bennebroekerweg is tot aan Rijksweg A4 een “vrije” 

strook grond aanwezig, waarin anders dan een leiding van Hoogheemraadschap Rijnland 
weinig andere obstakels aanwezig zijn. De strook grond is breed genoeg voor aanleg van alle 
20kV-verbindingen. Wel is dit perceel in eigendom van derden, waardoor Liander een ZRO zal 
moeten aangaan. In dit scenario zullen Liander en TenneT waarschijnlijk ook het perceel 
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naast de beoogde stationslocatie moeten verwerven om de 20kV-verbindingen vanaf het het 
station te kunnen ontsluiten. Zowel de aankoop van dit perceel als het sluiten van een ZRO 
zijn kostenverhogend ten opzichte van variant B; 

o Variant (B) Conform [8] en [10] worden er op basis van beschikbare ruimte tussen de 
geplande kavels van Schiphol Trade Park meerdere kabelbedden aangelegd die op 
verschillende locaties de Rijksweg kruisen. 

 
In figuur 2 en Figuur 3 is het ruimtebeslag van de verbindingen vanaf stationslocatie 1 van variant (A) 
en variant (B) schetsmatig weergegeven.  

 
 

Totale breedte kabelbed:22,5 m 
Opmerking: optie is op verzoek van GHM 
weergegeven 
 
 
 
 
 
Legenda: 
Zwart = wegen en spoorlijnen 
Rood = stationslocaties 
Blauw gearceerd = geplande verkaveling Schiphol 
Trade Park 
Blauw gestipt = bestaande bebouwing 
Oranje = tracé 20 kV 

Figuur 2: Stationslocatie 1 ruimtebeslag 20kV-verbindingen variant (A) 
 

 
 

Totale breedte kabelbedden: 22,5 m 
Opmerking: tracé is onderzocht in [8] en 
[10] door onafhankelijk bureau in 
opdracht van Liander 
 
 
 
 
Legenda: 
Zwart = wegen en spoorlijnen 
Rood = stationslocaties 
Blauw gearceerd = geplande verkaveling Schiphol 
Trade Park 
Blauw gestipt = bestaande bebouwing 
Oranje = tracé 20 kV 

Figuur 3: Stationslocatie 1 ruimtebeslag 20kV-verbindingen variant (B) 
 
Ten aanzien van de haalbaarheid van variant A en variant B is het volgende op te merken: 
§ Als Liander een ZRO kan overeenkomen met de grondeigenaar van de beoogde strook grond ten 

zuiden van de Bennebroekerweg en het perceel ten zuiden van stationslocatie 1 kan verwerven, 
dan is er voldoende ruimte voor de aanleg van alle 20kV-verbindingen conform figuur 2. Deze 
variant is echter wel aanzienlijk kostenverhogend op de kostenraming voor stationslocatie 1 
conform [2] en maakt stationslocatie nog minder financieel aantrekkelijk; 

§ Het ontsluiten van stationslocatie zoals weergegeven in figuur B is gebaseerd op de verkaveling 
en ontsluiting van Schiphol Trade Park. In deze variant is ook rekening gehouden met andere 
nog aan te leggen kabels en leidingen; 

§ Variant B is onderzocht door Liander in [8] en [10]. Uit deze rapportages blijkt dat er te weinig 
ruimte is voor de aanleg van deze variant op een manier, waarop de verbindingen in de beheer- 
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en onderhoudsfase toegankelijk zijn voor Liander. Deze rapportages zijn ingezien en beschouwd 
ten behoeve van onderhavige studie. De conclusies uit deze rapportages zijn correct; 

§ De ontsluiting vanaf stationslocatie 1 naar de oostzijde van de Rijksweg A4 is zeer moeilijk tot 
niet haalbaar voor variant B. Variant A is wel technisch haalbaar, maar financieel onaantrekkelijk 
zoals hierboven beschreven en scoort deze variant ook negatiever op criterium [5] en [11].  

 
Stationslocatie 2a 
Voor het bepalen van het ruimtebeslag van de 20kV-verbindingen vanaf stationslocatie 2a naar de 
westzijde van de Rijksweg A4 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
§ In totaal worden 38 klantverbindingen gerealiseerd; 
§ De breedte van het kabelbed van de 38 benodigde aansluitingen is conform [2] en [3] 21,0 m, 

uitgaande van een hart op hart afstand van 0,5 m tussen verbindingen en 1,0 m vrije ruimte aan 
weerszijden van het kabelbed; 

§ Het ruimtebeslag is in kaart gebracht tot en met de kruising van de Rijksweg. Na de kruising met 
de Rijksweg splitst het kabelbed zich in meerdere kleinere tracés richting de locaties van de 
desbetreffende klanten; 

§ Voor het benodigde ruimtebeslag vanaf stationslocatie 2a is alleen uitgegaan van een kabelbed 
waarin alle verbindingen aangelegd worden, hiervoor is voldoende ruimte aanwezig. 

 
In figuur 4 is het ruimtebeslag van de verbindingen vanaf stationslocatie 2a inzichtelijk gemaakt.  

 
 

Totale breedte kabelbed: 21,0 m 
Opmerking: de aangegeven kruising met 
de Rijksweg is indicatief gezien er 
meerdere mogelijkheden zijn 
 
 
 
Legenda: 
Zwart = wegen en spoorlijnen 
Rood = stationslocaties 
Blauw gearceerd = geplande verkaveling Schiphol 
Trade Park 
Blauw gestipt = bestaande bebouwing 
Oranje = tracé 20 kV 

Figuur 4: Stationslocatie 2a ruimtebeslag 20kV-verbindingen. 
 
De ontsluiting van de 20 kV-verbindingen vanaf stationslocatie 2a naar de westzijde van de Rijksweg 
A4 is haalbaar. Er zijn meerdere mogelijkheden zoals ook beschreven in [2]. 
 
Stationslocatie 2b 
Voor het bepalen van het ruimtebeslag van de 20kV-verbindingen vanaf stationslocatie 2b naar de 
westzijde van de Rijksweg A4 zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als bij stationslocatie 2a.  
In figuur 5 is het ruimtebeslag van de verbindingen vanaf stationslocatie 2a inzichtelijk gemaakt.  
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Totale breedte kabelbed: 21,0 m 
Opmerking: de aangegeven kruising met 
de Rijksweg is indicatief gezien er 
meerdere mogelijkheden zijn 
 
 
 
Legenda: 
Zwart = wegen en spoorlijnen 
Rood = stationslocaties 
Blauw gearceerd = geplande verkaveling Schiphol 
Trade Park 
Blauw gestipt = bestaande bebouwing 
Oranje = tracé 20 kV 

Figuur 5: Stationslocatie 2b ruimtebeslag 20kV-verbindingen. 
De ontsluiting van de 20 kV-verbindingen vanaf stationslocatie 2b naar de westzijde van de Rijksweg 
A4 is haalbaar. Er zijn meerdere mogelijkheden zoals ook beschreven in [2]. 
Op basis van bovenstaande figuren zijn de volgende conclusies ten aanzien van het ruimtebeslag van 
de 20kV-verbindingen te maken: 
§ Vanaf stationslocatie 1 is niet voldoende ruimte beschikbaar om alle benodigde 20kV-

verbindingen aan te leggen en te onderhouden conform variant B; 
§ Vanaf stationslocatie 1 is wel voldoende ruimte beschikbaar om alle benodigde 20kV-

verbindingen aan te leggen conform variant A, echter is de benodigde grond op deze percelen in 
eigendom van derden. Uitvoering van variant A is aanzienlijk kostenverhogend en hierdoor 
wordt stationslocatie 1 nog minder financieel aantrekkelijk; 

§ Vanaf stationslocatie 2a en 2b is wel voldoende ruimte beschikbaar om alle benodigde 20kV-
verbindingen aan te leggen; 

 
 Ruimtebeslag 20kV-verbindingen 
 Weging Onderbouwing / opmerking 
Stationslocatie 1 -- -- 
Stationslocatie 2a 0 -- 
Stationslocatie 2b 0 -- 
 ++ sterk positief t.o.v. andere alternatieven   

+ positief t.o.v. andere alternatieven 
0 neutraal t.o.v. andere alternatieven  
- negatief t.o.v. andere alternatieven 

-- sterk negatief t.o.v. andere alternatieven 
Tabel 3: weging criterium 1 

5.2 Ruimtebeslag 150/20kV-station 
Het te realiseren 150/20kV-station is opgebouwd uit een aantal onderdelen, te noemen: 
§ Een 150kV-installatie; 
§ Een zestal 80 MVA transformatoren; 
§ Een tweetal 150kV-compensatiespoelen; 
§ Een 20kV-installatie; 
§ De besturing- en beveiligingsinstallatie van het totaal. 
Het ruimtebeslag van het gehele station wordt bepaald door het type 150kV-installatie, dat of als een 
AIS-installatie of als en GIS-installatie gerealiseerd kan worden. Liander en TenneT overwegen beide 
type installaties.  
 
Het ruimtebeslag van het zestal transformatoren en de 20kV-installatie, respectievelijk ongeveer 70 x 
8 x 8 m en 70 x 10 x 6 m, zijn identiek bij zowel een 150kV AIS- of GIS-installatie en worden daarom in 
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deze vergelijking buiten beschouwing gelaten. Ditzelfde geldt ook voor de 150kV-compensatie-
spoelen en de besturingsinstallatie. 
 
De 150kV-installatie voor het 150/20kV-station in de A4-zone, uitgevoerd als AIS, heeft de volgende 
kenmerken: 
§ De AIS-installatie bestaat uit 3 kabelvelden, 6 transformatorvelden, 2 spoelvelden en 1 

koppelveld en wordt gebouwd met een dubbelrail; 
§ De geschatte afmeting van deze installatie is 145 x 60 x 12 m (l x b x h). 
 
De 150kV-installatie uitgevoerd als een GIS-installatie heeft de volgende kenmerken: 
§ De GIS-installatie bestaat uit 3 kabelvelden, 6 transformatorvelden, 2 spoelvelden en 1 

koppelveld en wordt gebouwd met een dubbelrail; 
§ De geschatte afmeting van deze installatie (in een gebouw) is 24 x 10 x 8 m. 
 
Op basis van bovenstaande vergelijking kan geconcludeerd worden dat het ruimtebeslag van een 
AIS-installatie significant groter is dan van een GIS-installatie. Het oppervlak van een station in GIS-
techniek is ongeveer 70% kleiner dan bij een vergelijkbare AIS-installatie. Hiernaast heeft een AIS-
installatie een grotere hoogte, door de noodzakelijke bliksempieken. Geconcludeerd kan worden dat 
een 150kV GIS-installatie qua ruimtebeslag de voorkeur verdient boven een AIS-installatie. In 
onderstaande figuur 6 is dit illustratief gemaakt. 

 
 

 

Figuur 6 – oppervlaktebeslag [m2] van AIS- en GIS-station 
 

 Ruimtebeslag 150/20kV-station 
 Weging Onderbouwing / opmerking 
Ruimte bij AIS-
installatie 

- Bouw 12 stuks 150kV-velden in AIS/buitenopstelling 

Ruimte bij GIS-
installatie 

+ Zeer compacte bouw bij zelfde 150kV-installatiegedeelte 

 ++ sterk positief t.o.v. andere alternatieven   
+ positief t.o.v. andere alternatieven 

0 neutraal t.o.v. andere alternatieven  
- negatief t.o.v. andere alternatieven 

-- sterk negatief t.o.v. andere alternatieven 
Tabel 4: weging criterium 2 
 

5.3 Geluidsoverlast van het station op de omgeving 
De componenten die met name geluid produceren in een 150/20kV-station zijn de vermogens- 
transformatoren die een continu geluid produceren en de compensatiespoelen die bij laag 
elektriciteitsafname van het station ook een continu geluid produceren.  
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Hiernaast produceren ook de vermogensschakelaars van een 150kV AIS-installatie geluid, maar dit is 
incidenteel tijdens de weinig voorkomende schakelhandelingen. Daarbij moet nog een onderscheid 
worden gemaakt tussen de inpandig opgestelde 20kV-schakelaars en buiten opgestelde 150kV-
schakelaars in AIS-station. Laatstgenoemde produceren en hoorbaar incidenteel geluid.  
 
Als een 150kV GIS-installatie wordt toegepast in een binnenopstelling is het incidenteel geluid van de 
vermogensschakelaars nauwelijks tot niet waarneembaar buiten het gebouw. 
 
Er worden maximaal zes transformatoren, elk met een capaciteit van 80 MVA, buiten opgesteld, in 
cellen met ieder drie zijwanden. Voor de compensatiespoelen wordt een vergelijkbare opstelling 
toegepast. Dat resulteert in een geluidsemissie richting de resterende open zijwand en naar de 
bovenzijde van de cellen. Om de geluidsoverlast hiervan te minimaliseren wordt geadviseerd deze 
transformatoren en spoelen zoveel mogelijk met de open wanden richting omliggende 
geluidsbronnen als rijksweg A4 en start-/landingsbanen van Schiphol te plaatsen.  
 
Daar de drie stationslocaties 1, 2a en 2b alle in de directe omgeving van Rijksweg A4 en Schiphol 
liggen en de geluidsoverlast hiervan maatgevend is, maakt de weging, qua geluidsoverlast, neutraal. 
 

 Geluidsoverlast van station op de omgeving 
 Weging Onderbouwing / opmerking 
Stationslocatie 1 0 -- 
Stationslocatie 2a 0 -- 
Stationslocatie 2b 0 -- 
 ++ sterk positief t.o.v. andere alternatieven   

+ positief t.o.v. andere alternatieven 
0 neutraal t.o.v. andere alternatieven  
- negatief t.o.v. andere alternatieven 

-- sterk negatief t.o.v. andere alternatieven 
Tabel 5: weging criterium 3 
 

5.4 Afstand tot gevoelige bestemmingen 
Per stationslocatie is op basis van de gegevens in [15] de afstand bepaald tot de meest nabije 
gevoelige bestemming. Hierbij is gemeten vanaf de indicatieve grens van de stationslocatie en is de 
gemeten afstand afgerond op een nauwkeurigheid van 5 m. 
 
Stationslocatie 1 
In Figuur 7 is met de rode arcering de stationslocatie aangegeven en zijn de blauwe arceringen 
gevoelige bestemmingen. Alleen de maatgevende afstand is weergegeven. 

 
 

Locatie: Bennebroekerweg 421 
Afstand tot stationslocatie: 300 m 

Figuur 7: stationslocatie 1 in relatie tot gevoelige bestemmingen 
Stationslocatie 2a 
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In Figuur 8 is met de rode arcering de stationslocatie aangegeven en zijn de blauwe arceringen 
gevoelige bestemmingen. Alleen de maatgevende afstand is weergegeven. 

 
 

Locatie: Bennebroekerweg 181 
Afstand tot stationslocatie: 355 m 

Figuur 8: stationslocatie 2a in relatie tot gevoelige bestemmingen 
 
Stationslocatie 2b 
In Figuur 9 is met de rode arcering de stationslocatie aangegeven en zijn de blauwe arceringen 
gevoelige bestemmingen. Alleen de maatgevende afstand is weergegeven. 

 
 

Locatie: Aalsmeerderweg 655 
Afstand tot stationslocatie: 330 m 

Figuur 9: stationslocatie 2b in relatie tot gevoelige bestemmingen 
 
Op basis van Figuur 7 tot en met 9 is vast te stellen dat er met betrekking tot afstand tot gevoelige 
bestemming geen grote verschillen zijn. Daarom zijn alle drie de stationslocatie neutraal gewogen. 
 

 Afstand tot gevoelige bestemmingen 
 Weging Onderbouwing / opmerking 
Stationslocatie 1 0  
Stationslocatie 2a 0  
Stationslocatie 2b 0  
 ++ sterk positief t.o.v. andere locaties   

+ positief t.o.v. andere locaties 
0 neutraal t.o.v. andere locaties  
- negatief t.o.v. andere locaties 

-- sterk negatief t.o.v. andere locaties 
Tabel 6: weging criterium 4 
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5.5 Wederzijdse beïnvloeding van objecten (EMC) 
Een 150/20kV-hoogspanningsstations vertoont, vanwege de intrinsieke aanwezigheid van hoge 
spanningen en stromen, altijd emissies van magnetische en elektrische velden. Beïnvloeding kan zich 
uiten in elektromagnetische beïnvloeding waarbij inductieve en capacitieve beïnvloedingen 
maatgevend kunnen zijn. Beïnvloeding van onder andere metalen buisleidingen door 
hoogspanningssystemen in de lagere frequenties (< 9 kHz) en met name in het frequentiebereik van 
15 tot 1000 Hz kunnen nadelige beïnvloedingen veroorzaken zoals wisselstroomcorrosie van 
buisleidingen en optredende ontoelaatbare aanraakspanningen. 
 
Figuur 10 geeft de locaties van de stations (beoogd) en de huidige ligging van metalen pijpleidingen 
en de spoorlijn Amsterdam - Leiden. 

 
 

 

Figuur 10: Beoogde stationslocaties en nabijgelegen spoor en pijpleidingen 
 
Nabij stationslocatie 1 bevinden zich de volgende objecten: 
§ Op circa 60 m bevindt zich de spoorlijn Amsterdam - Leiden;  
§ (Water-)pijpleidingen liggen op circa 10 - 50 m van de stationslocatie;  
§ Een gaspijpleiding ligt op circa 1300 m afstand. 
Nabij stationslocatie 2a bevinden zich de volgende objecten: 
§ De spoorlijn Amsterdam - Leiden bevindt zich op circa 2400 m afstand;  
§ Meerdere pijpleidingen liggen op circa 30 m, 200 m en 630 m afstand. 
Nabij stationslocatie 2b bevinden zicht de volgende objecten: 
§ De spoorlijn Amsterdam – Leiden bevindt zich op circa 2400 m afstand; 
§ Op circa 210 m en 630 m afstand liggen meerdere pijpleidingen.  
 
De norm NEN 3654 geeft duidelijke richtlijnen hoe te handelen bij de nieuwbouw van een 
hoogspanningsstation in de verschillende mogelijke vormen van beïnvloeding: 
§ Capacitieve beïnvloeding: Er is op moment van dit schrijven geen sprake van aanwezigheid van 

een bovengrondse buisleiding en dus geen capacitieve beïnvloeding; 
§ Weerstandsbeïnvloeding: Indien de afstand van een buisleiding tot de grens van het station 

kleiner is dan 500 m, dan is een vervolgstap noodzakelijk voor bepaling maatregelen tegen 
weerstandsbeїnvloeding. Dit is dus noodzakelijk voor alle bovenstaande stationslocaties; 

§ Inductieve beïnvloeding ten gevolge van hoogspanningsstations: Alleen in het geval dat punt 
zich onder de lijn in de grafiek van Figuur 11 bevindt, is een vervolgstap noodzakelijk. 
o Als de lengte van de parallelloop (l) bij het station is de lengte van de langste parallelle zijde 

van het stationsterrein aangehouden: l = 300 m; 
o Voor bepaling van de afstand tot het station (a) is het hekwerk van het station als 

indicatieve begrenzing aangehouden: a = 10 – 2400 m 
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Figuur 11: Criteria inductieve beïnvloeding door hoogspannings-stations 
Van bovenstaande waarden voor l, a, K1 en K2 gebruik makend, komen alle situaties voor een 
vervolgstap in aanmerking, met uitzondering van de gaspijpleiding op 1,3 [km] en het spoor op 2,4 
[km] afstand. De voor deze gevallen berekende Unity Check (NEN 3654, § 6.3.5, UC) komt voor alle 
gevallen uit > 1. Dit betekent concreet dat verdere berekeningen noodzakelijk zijn voor het 
onderzoek naar ongewenste beïnvloeding en mitigatie ervan door het nemen van tegenmaatregelen. 
 
Eenzelfde controle zal ook gedaan moeten worden in het geval van de 20kV- en 150kV-kabel-
systemen. Daar op moment van dit schrijven nog geen concrete 20kV- en 150 kV-kabeltracés bekend 
zijn, wordt hier verder niet op ingegaan. 
 

 Wederzijdse beïnvloeding van objecten 
 Weging Onderbouwing / opmerking 
Stationslocatie 1 -  Afstand a = 10 – 50 [m] 
Stationslocatie 2a 0  Afstand a = 30 – 630 [m] 
Stationslocatie 2b +  Afstand a = 210 – 630 [m] 
 ++ sterk positief t.o.v. andere alternatieven   

+ positief t.o.v. andere alternatieven 
0 neutraal t.o.v. andere alternatieven  
- negatief t.o.v. andere alternatieven 

-- sterk negatief t.o.v. andere alternatieven 
Tabel 7: weging criterium 5 
 

5.6 Beperkingen in relatie tot Schiphol 
Om de verschillen in beperkingen in relatie tot Schiphol voor de beoogde stationslocaties in kaart te 
brengen is informatie uit [16] “Luchthavenindelingbesluit (LIB)”, [17] “Luchthavenverkeersbesluit 
(LVB)” en [18] “Ontwerpbesluit Parallelle Kaagbaan” geraadpleegd. Omdat naast [18] geen 
aanvullende gegevens zijn over de parallelle Kaagbaan, is informatie over de bestaande 
landingsbanen beschouwd en is dit zo goed als mogelijk gebruikt om de situatie met een parallelle 
Kaagbaan te beoordelen. De volgende gegevens zijn per stationslocatie inzichtelijk gemaakt: 
§ Afstand van de stationslocatie tot de indicatieve ligging van de parallelle Kaagbaan; 
§ Wat is de toegestane bouwhoogte voor elke stationslocatie; 
§ Wat is de ligging van elke stationslocatie in relatie tot aanvliegroutes van Schiphol. 
 



Beschouwing stationslocaties & tracés    BHVC-bvba 
Netverzwaring A4-zone   Manios Consultancy 

PNH2018-01 versie 4 
   

22 

In Figuur 12 is de ruimtereservering van de Parallelle Kaagbaan weergegeven met geschat de kortste 
afstand van de rand van elke stationslocatie tot het meest zuidwestelijke punt van de landingsbaan, 
alsook de ligging van de stationslocatie in relatie tot de positie van de ruimtereservering. 

 
 

Afstand tot stationslocatie 1: 3500 m 
Afstand tot stationslocatie 2a: 1900 m 
Afstand tot stationslocatie 2b: 1000 m 
 
Stationslocatie 1 ligt niet in het verlengde 
van de ruimtereservering. 
 
Stationslocatie 2a en 2b liggen wel het 
verlengde van de ruimtereservering. 

Figuur 12: Ruimtereservering Parallelle Kaagbaan 
Om de maximale bouwhoogte van de stationslocaties vast te stellen is op basis van het LIB gekeken 
naar de huidige hoogtebeperking op de stationslocaties gekeken. In de huidige situatie geldt voor alle 
locaties een maximale bouwhoogte van 20 m, zoals ook aangegeven in de studies van Liander. Op 
basis van een projectie van de bestaande contouren uit het LIB over de ruimtereservering van de 
parallelle Kaagbaan kan worden geconcludeerd dat de maximale toegestane bouwhoogte 
ongewijzigd blijft. 
 
In het LVB zijn per bestaande landingsbaan de luchtverkeerwegen aangegeven, waarbij onderscheid 
gemaakt tussen gebieden waar vliegtuigen tussen 0 voet en 1500 voet vliegen of erboven. Als de 
luchtverkeerwegen van alle landingsbanen op elkaar geprojecteerd worden liggen alle 
stationslocaties in het gebied waar vliegtuigen lager dan 1500 voet vliegen. 
 
De start van de parallelle Kaagbaan is, op basis van figuur 12 en Google Earth, ongeveer 650 m 
westelijker gelegen dan de start van de Kaagbaan. Als de parallelle Kaagbaan wordt gerealiseerd 
conform de ruimtereservering, dan zullen vliegtuigen die gebruik maken van de parallelle Kaagbaan 
lager de stationslocaties kruisen dan in de huidige situatie. Uitgaande van een vast 
stijgingspercentage van de vliegtuigen is dit verschil voor alle stationslocaties gelijk. 
 
Op basis van de bovenstaande constateringen kan het volgende gesteld worden: 
§ De afstand tot de start van de landingsbaan is voor stationslocatie 2b het minst gunstig, echter is 

het verschil met stationslocatie 2a relatief beperkt.  
§ Zowel locatie 2a als 2b liggen in het verlengde van de ruimtereservering, locatie 1 niet. 
§ Ten aanzien van bouwhoogte en luchtverkeerwegen zijn de locaties niet onderscheidend. 
Om deze redenen is locatie 1 in relatie tot Schiphol als meest gunstige beoordeeld en is locatie 2b als 
licht negatief ten opzichte van locatie 2a beoordeeld. 

 Beperkingen in relatie tot Schiphol 
 Weging Onderbouwing / opmerking 
Stationslocatie 1 +  
Stationslocatie 2a 0/-  
Stationslocatie 2b -  
 ++ sterk positief t.o.v. andere alternatieven   

+ positief t.o.v. andere alternatieven 
0 neutraal t.o.v. andere alternatieven  
- negatief t.o.v. andere alternatieven 

-- sterk negatief t.o.v. andere alternatieven 
Tabel 8: weging criterium 6 
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5.7 Ruimtelijke inpassing 
Het is de filosofie van Liander en TenneT haar installaties te ontwerpen in ‘een functionele en 
ingetogen vorm’.  Het station zal mogen worden gezien, maar niet onnodig dominant. Omdat de 
20kV- en 150kV-verbindingen van en naar het station worden uitgevoerd als kabelsystemen, is hier 
bovengronds weinig tot niets van te zien. Het landschapsbeeld wijzigt niet door de realisatie van de 
verbindingen. 
 
Het landschapsbeeld wordt wel veranderd door de realisatie van het stations zelf, bestaande uit 
150/20kV-schakelvelden, gebouw(en) en cellen voor transformatoren en compensatiespoelen. 
Het nieuwe 150/20kV-station wordt gerealiseerd in een gebied wat nu nog vrij open is op alle 
beoogde stationslocaties, echter op alle stationslocaties zijn andere gebiedsontwikkelingen gepland. 
Ten westen van Rijksweg A4 wordt Schiphol Trade Park ontwikkeld en het oosten van Rijksweg A4 is 
een zoekgebied voor de volgende fase van glastuinbouw ontwikkeling PrimA4a. Het 150/20kV-
station zal na realisatie van deze ontwikkelingen opgaan in de overige bebouwing en op alle locaties 
daar niet teveel tegen afsteken. Dit zal meer het geval zijn voor een 150/20kV-station uitgevoerd met 
GIS-techniek, dan een 150/20kV-station uitgevoerd in AIS-techniek. 
 
Wensen en eisen betreffende ruimtelijke inpassing vanuit stakeholders worden door Liander en 
TenneT gehoord en verwerkt in het ruimtelijk ontwerp van het station ongeacht de locatie.  
 
Op basis van bovenstaande argumenten is geen van de beoogde stationslocaties onderscheidend ten 
aanzien van ruimtelijke inpassing. 

 Ruimtelijke inpassing 
 Weging Onderbouwing / opmerking 
Stationslocatie 1 0 Geen HS-lijnen, bouw station in agrarisch/licht-industriële omgeving 
Stationslocatie 2a 0 Geen HS-lijnen, bouw station in agrarisch/licht-industriële omgeving 
Stationslocatie 2b 0 Geen HS-lijnen, bouw station in agrarisch/licht-industriële omgeving 
 ++ sterk positief t.o.v. andere alternatieven   

+ positief t.o.v. andere alternatieven 
0 neutraal t.o.v. andere alternatieven  
- negatief t.o.v. andere alternatieven 

-- sterk negatief t.o.v. andere alternatieven 
Tabel 9: weging criterium 7 
 

5.8 Ligging in gebieden met archeologische of 
cultuurhistorische waarde 

Liander heeft in [1] en [2] een archeologisch onderzoek uitgevoerd en in kaart gebracht welke andere 
cultuurhistorische en / of aardkundige waarden nabij de beoogde stationslocaties aanwezig zijn. Uit 
het archeologisch bureauonderzoek, uitgevoerd door Liander komt naar voren dat alle beoogde 
stationslocaties een (zeer) lage archeologische verwachting hebben en dat nader onderzoek niet 
nodig is. Qua archeologie zijn de stationslocatie gelijkwaardig aan elkaar. 
 
In het gebied nabij de stationslocaties is wel de Stelling van Amsterdam gelegen, een Unesco 
Werelderfgoed, waar de Geniedijk een onderdeel van is. Om per stationslocatie eventuele 
beïnvloeding van de Stelling van Amsterdam te beoordelen zijn de volgende aspecten bekeken: 
§ Wat is de afstand tot het dichtstbijzijnde object van de Stelling van Amsterdam; 
§ Hoe verhouden de stationslocaties zich tot andere toekomstige ontwikkelingen in de omgeving, 

zoals PrimA4a, de ontwikkeling van glastuinbouw aan de Oostzijde van de Rijksweg A en de 
ontwikkeling van Schiphol Tradepark aan de westzijde van de Rijksweg A4; 
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In Figuur 13 is de Stelling van Amsterdam weergegeven in relatie tot de beoogde stationslocaties. 
Vast te stellen dat stationslocatie 2b de kleinste afstand heeft tot de Stelling van Amsterdam 
 

 
 

Afstand tot stationslocatie 1: 1580 m 
Afstand tot stationslocatie 2a: 1300 m 
Afstand tot stationslocatie 2b: 310 m 

Figuur 13: Stelling van Amsterdam in relatie tot beoogde stationslocaties 
 
In Figuur 14 is conform [21] de geplande ontwikkelingen van PrimA4a weergegeven waarbij aan de 
rechterzijde van de Figuur de Geniedijk als onderdeel van de Stelling van Amsterdam zichtbaar is. 

 
 

Roze = bestaande glastuinbouw 
Paars = beschikbare locaties 
Grijs = zoeklocatie 
Rood = stationslocaties 2a en 2b 

Figuur 14: Ontwikkeling PrimA4a 
In Figuur 15 is conform [22] de geplande ontwikkelingen van Schiphol Trade Park weergegeven 
waarbij aan de rechter bovenzijde van de Figuur de Geniedijk als onderdeel van de Stelling van 
Amsterdam zichtbaar is. 

 
 

Groen = beschikbare kavels 
Oranje = gereserveerde kavels 
Rood = uitgegeven kavels 
Rood gearceerd = stationslocatie 1 
 

Figuur 15: Ontwikkeling Schiphol Trade Park 
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Op basis van bovenstaande figuren is te zien alle beoogde stationslocaties samenvallen met andere 
ontwikkelingen en niet een op zichzelf staande ontwikkeling zijn, waarbij niet het 
hoogspanningsstation maar de gehele ontwikkeling maatgevend is voor eventuele beïnvloeding van 
de Stelling van Amsterdam. Voor het vrije zicht en landschapsbeeld op de Geniedijk is niet het type 
bouwwerk maatgevend, maar of er een bouwwerk gerealiseerd wordt en op welke afstand tot de 
Stelling van Amsterdam. Op basis van de bovenstaande figuren lijkt in alle ontwikkelingen een 
minimale afstand van circa 300 m de maatgevende afstand tot de Stelling van Amsterdam te zijn. 
 
Gekeken naar alleen de afstand van de stationslocatie tot de Geniedijk, kan locatie 2b als minst 
gunstig beoordeeld worden ten opzichte van 1 en 2a. Echter als de stationslocaties in samenhang 
met de andere toekomstige ontwikkelingen beschouwd worden, is de beoordeling van de 
stationslocaties neutraal omdat in de toekomst, op een afstand van circa 300 m, langs het merendeel 
van de Geniedijk bebouwing is voorzien. Om die reden zijn alle stationslocaties neutraal beoordeeld. 
 

 Ligging in gebieden met bijzondere waarden 
 Weging Onderbouwing / opmerking 
Stationslocatie 1 0 -- 
Stationslocatie 2a 0 -- 
Stationslocatie 2b 0 -- 
 ++ sterk positief t.o.v. andere alternatieven   

+ positief t.o.v. andere alternatieven 
0 neutraal t.o.v. andere alternatieven  
- negatief t.o.v. andere alternatieven 

-- sterk negatief t.o.v. andere alternatieven 
Tabel 10: weging criterium 8 
 

5.9 Uitvoeringsaspecten, impact op omgeving 
Tijdens de realisatie van het station en de bijbehorende kabelverbindingen ontstaat altijd tijdelijk 
overlast voor de omgeving door bouwverkeer en geluid als gevolg van de bouw. Hoe groot de 
overlast is tijdens realisatie, is afhankelijk van minimaal de factoren omschreven in paragraaf 3.2.9. 
 
Ten aanzien van de beoogde stationslocaties in relatie tot de omgeving wordt het volgende 
opgemerkt: 
§ Stationslocatie 1 ligt in de gebiedsontwikkeling van Schiphol Trade Park waar ook gebouwd 

wordt. Binnen een straal van circa 500 m rondom de stationslocatie is slechts een woon-
bestemming aanwezig; 

§ Stationslocatie 2a ligt ten noordwesten van de dorpskern Rijsenhout. Binnen een straal van 500 
m zijn veel woonbestemmingen aanwezig alsook zijn er meerdere sportvoorzieningen en 
commerciële en licht industriële bestemmingen aanwezig. De mogelijke uitbreiding van PrimA4a 
in dit gebied zal naar verwachting later in de tijd plaatsvinden dan de realisatie van het station; 

§ Stationslocatie 2b ligt circa 300 m ten zuiden van de Geniedijk.  Binnen een straal van 500 m zijn 
meer woonbestemmingen en licht industriële bestemmingen aanwezig dan op stationslocatie 1, 
maar minder dan bij stationslocatie 2a; 

§ Ten aanzien van ligging in relatie tot andere bestemmingen is stationslocatie 1 het meest 
gunstig en stationslocatie 2a het minst gunstig. Hoe meer bevolking en bebouwing in de 
omgeving van de stationslocatie aanwezig is, des te meer personen kunnen hinder ondervinden 
van de bouwwerkzaamheden. 

 
Ten aanzien van bereikbaarheid van de beoogde stationslocaties kan het volgende opgemerkt 
worden: 
§ Zowel stationslocatie 1 als stationslocatie 2a kunnen bereikt worden vanaf Rijksweg A4 en de 

Bennebroekerweg. Vanaf de Bennebroekerweg zal een tijdelijke bouwweg naar de 



Beschouwing stationslocaties & tracés    BHVC-bvba 
Netverzwaring A4-zone   Manios Consultancy 

PNH2018-01 versie 4 
   

26 

stationslocatie aangelegd moeten worden. De Bennebroekerweg heeft per rijrichting een baan 
met een separaat aanwezig fietspad; 

§ Stationslocatie 2b wordt bereikt via de Bennebroekerweg en erop volgende de 
Aalsmeerderweg. Vanaf de Aalsmeerderweg zal een tijdelijke bouwweg aangelegd moeten 
worden. De Aalsmeerderweg is smaller dan de Bennebroekerweg en heeft ook niet over de 
gehele lengte een separaat fietspad waardoor fietsers gedeeltelijk over de rijbanen moeten 
fietsen; 

§ Stationslocaties 1 en 2a zijn gunstiger ten aanzien van bereikbaarheid voor bouwverkeer 
gunstiger dan stationslocatie 2b. 

 
Ten aanzien van impact op de omgeving ten tijde van de realisatie van de 150kV en 20kV 
verbindingen zijn de volgende opmerkingen te maken: 
§ De realisatie van de 150kV-verbinding is tot locatie de Hoek hetzelfde voor alle stationslocaties. 

Vanaf locatie de Hoek tot de stationslocaties is de te verwachten impact op de omgeving 
minimaal door de ligging vrije percelen en weinig bebouwing. Om die reden is de impact van de 
realisatie van de 150kV verbinding buiten beschouwing gelaten; 

§ Vanaf stationslocatie worden in totaal 41 20kV verbindingen gerealiseerd die na kruising met 
Rijksweg A4 zich splitsen naar de desbetreffende klantlocaties naar onder andere Schiphol Rijk 
en PrimA4a; 

§ Vanaf stationslocatie 2a en stationslocatie 2b worden in totaal 38 20kV verbindingen 
gerealiseerd die na kruising met Rijksweg A4 zich splitsen naar de desbetreffende klantlocaties 
zoals Schiphol Trade Park; 

§ Voor de 20kV verbindingen zijn nog geen tracés bekend, maar wel is bekend dat gedurende de 
realisatiefase een werkstrook van 5 m tot 10 m nodig zal zijn voor het werkverkeer en opslag 
van uitgekomen grond langs het tracé. Dit betekent dat hoe groter de afstand tussen de 
stationslocatie en de klantlocatie hoe meer overlast de aanleg van de verbindingen op de 
omgeving zal hebben; 

§ Stationslocatie 2a en stationslocatie 2b zijn gunstiger dan stationslocatie 1 ten aanzien van de 
realisatie van de 20kV verbindingen als gevolg van de korte lengte van de verbindingen. 

 
Overall kan het volgende geconcludeerd worden over uitvoeringsaspecten en impact op de 
omgeving: 
§ Stationslocatie 1 geeft naar verwachting het minste impact op de omgeving vanwege de 

afgelegen ligging en de meer gunstige verkeersroute voor bouwverkeer langs de 
Bennebroekerweg. Veel geeft aanleg van de 20kV verbinding relatief het meeste overlast; 

§ Stationslocatie 2a en stationslocatie 2b worden gelijk gewaardeerd met betrekking tot 
verwachtte impact op de omgeving tijdens de realisatiefase. Stationslocatie 2a scoort beter op 
bereikbaarheid dan stationslocatie 2b, maar gedurende de realisatiefase zal de omgeving 
rondom stationslocatie 2a meer (geluids)hinder ervaren dan stationslocatie 2b vanwege de 
hogere bevolkings- en bebouwingsdichtheid nabij stationslocatie 2a. Beide stationslocaties 
worden gelijk beoordeeld ten aanzien van impact op de omgeving door de realisatie van de 
20kV verbindingen. 

 
 Uitvoeringsaspecten, impact op omgeving 
 Weging Onderbouwing / opmerking 
Stationslocatie 1 +  
Stationslocatie 2a 0  
Stationslocatie 2b 0  
 ++ sterk positief t.o.v. andere alternatieven   

+ positief t.o.v. andere alternatieven 
0 neutraal t.o.v. andere alternatieven  
- negatief t.o.v. andere alternatieven 
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-- sterk negatief t.o.v. andere alternatieven 
Tabel 11: weging criterium 9 
 

5.10  Draagvlak voor stationslocatie bij de omgeving 
Om verschil in draagvlak vanuit de omgeving voor de verschillende stationslocaties inzichtelijk te 
maken is per stationslocatie naar eventuele bezwaren van nu bekende stakeholders gekeken, te 
noemen de gemeente Haarlemmermeer, omwonenden uit onder andere dorp Rijsenhout, Schiphol, 
de Provincie, het Hoogheemraadschap Rijnland en het Ministerie I&W.  
 
Op basis van [2] en gesprekken met PNH en GHM hebben de Gemeente, de Provincie en het 
Hoogheemraadschap geen uitgesproken voorkeur voor een van de locatie op basis van wet- en 
regelgeving en geven aan mee te werken aan realisatie van het station op alle stationslocaties. 
Wel geeft GHM aan de bezwaren van omwonenden serieus te nemen en heeft aangegeven indien 
mogelijk hiermee rekening te houden. 
 
Ten aanzien van draagvlak en mogelijke bezwaren van stakeholders voor stationslocatie 1 wordt het 
volgende opgemerkt: 
§ Schiphol en het Ministerie I&W hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen 

stationslocatie 1; 
§ Het dorp Rijsenhout en omwonenden beoordelen stationslocatie 1 als meest gunstig. 
Ten aanzien van stationslocatie 2a wordt het volgende opgemerkt: 
§ Schiphol en het Ministerie I&W hebben aangegeven bezwaar te hebben tegen stationslocatie 2a 

vanwege de ligging in het verlengde parallelle Kaagbaan. Naar verwachting ligt stationslocatie in 
de funnel van de aanvliegroute van de parallelle Kaagbaan; 

§ Het dorp Rijsenhout en zijn inwoners heeft via de dorpsraad en informatieavonden met Liander 
en TenneT grote bezwaren geuit voor stationslocatie 2a, zoals beschreven in [6]; 

Ten aanzien van stationslocatie 2b wordt het volgende opgemerkt: 
§ Schiphol en het Ministerie I&W hebben dezelfde bezwaren als bij stationslocatie 2a; 
§ Het ligt in de lijn der verwachting dat de weerstand van het dorp Rijsenhout op minder grote 

bezwaren stuit dan stationslocatie 2a, maar meer dan stationslocatie 1. 
 
Over draagvlak bij de omgeving worden de volgende conclusies getrokken: 
§ Stationslocatie 1 is het meest gunstig, zowel Schiphol, het Ministerie I&W als het dorp 

Rijsenhout hebben een voorkeur voor stationslocatie 1; 
§ Stationslocatie 2a en 2b zijn voor Schiphol en het Ministerie I&W beiden ongunstig. Echter is de 

weerstand van het dorp Rijsenhout op stationslocatie 2a groter dan op stationslocatie 2b. 
 

 Draagvlak voor stationslocatie bij de omgeving 
 Weging Onderbouwing / opmerking 
Stationslocatie 1 +  
Stationslocatie 2a --  
Stationslocatie 2b -  
 ++ sterk positief t.o.v. andere alternatieven   

+ positief t.o.v. andere alternatieven 
0 neutraal t.o.v. andere alternatieven  
- negatief t.o.v. andere alternatieven 

-- sterk negatief t.o.v. andere alternatieven 
Tabel 12: weging criterium 10 
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5.11  Duurzaamheid van stationslocatie en verbindingen 
De netverliezen die ontstaan in de aan te leggen 20 en 150kV-verbindingen zijn een maatgevend en 
enig onderscheidend aspect ten aanzien van duurzaamheid. Het is belangrijk het nieuwe station zo 
dicht mogelijk bij de afnemers te lokaliseren om de netverliezen te minimaliseren. 
In Figuur 16 en Tabel 13 zijn de verwachte vermogens en circuits per gebied aangegeven. 
 

 
 

 

Figuur 16: Overzicht met mogelijke stationslocaties 1, 2a en 2b en afnemers van E-energie A t/m E 
 

Gebied Aansluitvermogen 
[MVA] Aantal 20-kV verbindingen Gemiddeld vermogen per 

verbinding [MVA] 
A 140 11 12,7 
B 128 8 16,0 
C 190 20 9,5 
D 440 37 11,9 
E 28 2 14,0 

Tabel 13: overzicht gebieden met klantvragen 20kV-aansluitingen 
 
De hoogste concentratie van het af te nemen elektrisch vermogen door de toekomstige afnemers ligt 
in gebied D, in totaal 440 [MVA] verdeeld over 37 circuits van 20kV. De vermogensconcentratie is 
veel lager in de gebieden A, B, C en E. Op basis van deze gegevens is logischerwijs aan te nemen dat 
stationslocatie 2b, het dichtst bij gebied D, de laagste netverliezen zal hebben. 
 
Voor onderhavige rapportage is dit onderbouwd met schematische berekeningen conform de 
IEC60287-3 van de jaarlijkse netverliezen vanaf elke stationslocatie. Voor de berekeningen is gebruik 
gemaakt van ons eigen, gevalideerde rekenprogramma met door Liander verstrekte technische 
gegevens. Voor de circuitlengte van de verbindingen is gerekend tot vaste geografische locaties. Voor 
de stroom is gerekend met de maximale circuitstroom en voor de weerstand zijn respectievelijk 
0,063 ohm/km en 0,021 ohm/km aangehouden voor de 20kV en 150kV verbindingen. De 
weerstanden zijn gebaseerd op een 630Al en een 1200Cu kabel. 
 
Deze berekeningen laten zien dat bij een keuze voor stationslocatie 2b, de elektrische netverliezen in 
de 20kV-verbindingen het laagste zijn. Opvallend is dat de verschillen in verliesbijdrage van de 
150kV-verbindingen verwaarloosbaar zijn ten opzichte van die in de 20kV-verbindingen. 
 
In Figuur 17 zijn de berekende netverliezen weergegeven van alle drie stationslocaties, gesplitst in de 
20kV- en 150kV-verbindingen en de som ervan. 
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Figuur 17: berekende verliezen in [kW] van 3 stationslocaties, voor 20kV en 150 kV-kabels en totaal. 
 

De netverliezen per stationslocatie zijn als volgt samen te vatten in vermogensverlies en financieel 
verlies. Voor de berekening van het jaarlijks financieel verlies is € 65,00/ MWh aangehouden, 
conform opgaaf Liander. De € 65,= per MWh bestaat uit € 45,= voor het vermogensverlies en € 20,= 
voor CO2-compensatie. Dit geeft het volgende beeld: 
§ Vanaf stationslocatie 1 is het vermogensverlies circa 11,8 MW met een jaarlijks financieel verlies 

van € 6.743.000; 
§ Vanaf stationslocatie 2a is het vermogensverlies circa 10,7 MW met een jaarlijks financieel 

verlies van € 6.070.000; 
§ Vanaf stationslocatie 2b is het vermogensverlies circa 9,6 MW met een jaarlijks financieel verlies 

van € 5.470.000. 
 

 Duurzaamheid van stationslocatie en verbindingen 
 Weging Onderbouwing / opmerking 
Stationslocatie 1 --  
Stationslocatie 2a -  
Stationslocatie 2b +  

++ sterk positief t.o.v. andere alternatieven 
+ positief t.o.v. andere alternatieven 

0 neutraal t.o.v. andere alternatieven  
- negatief t.o.v. andere alternatieven 

-- sterk negatief t.o.v. andere alternatieven 
Tabel 14: weging criterium 11 
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6 150kV-netaansluiting  
Het 150/20kV-station wordt aangesloten op het hoogspanningsnet vanuit zowel 150kV-station 
Vijfhuizen als het 150kV-station Nieuwe Meer. Liander heeft in [1] en [2] mogelijke tracés voor de 
verbindingen onderzocht tot aan locatie de Hoek. Vanaf locatie de Hoek wordt pas een tracé gezocht 
als de stationslocatie bekend is. 
 
De mogelijke tracés uit de studies van Liander moeten allemaal nader onderzocht worden zodat 
Liander een weloverwogen keuze voor een tracé kan maken. Vanuit het gemeentelijk en Provinciaal 
belang is geen duidelijke voorkeur uit te spreken over de verschillende tracévarianten, alle varianten 
zijn rekening houdend met wet- en regelgeving mogelijk. 
 
Wij voorzien dat bij de tracékeuze voor de 150kV-verbindingen andere stakeholders mogelijk wel 
onderscheidende eisen zullen hebben die invloed hebben op het uiteindelijke tracé. 
 
Wel is belangrijk dat Liander bij het uitwerken van de 150kV-tracés naast andere meer bekende 
bodemvervuiling rekening houdt met Provinciale Verordening met betrekking tot beleidsregels voor 
omgang met PFOS en PFOA, die sinds 11 juli 2017 van kracht is. 
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7 Conclusie 
In hoofdstuk 4 zijn de stationslocaties zoals vastgesteld door Liander beschouwd op basis van de in 
hoofdstuk 3 geformuleerde wegingscriteria. Deze wegingscriteria zijn in overleg met PNH en GHM 
vastgesteld en geven de belangen van de Provincie en de Gemeente weer. Voor onderhavige 
beschouwing is er geen zwaarte toegekend per criterium en zijn ze gelijkwaardig aan elkaar. 
 
In tabel 15 is het resultaat van de beschouwing per stationslocatie weergegeven. 

 
Wegingscriteria 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Stationslocatie 1 -- 0 0 0 - + 0 0 + + -- 
Stationslocatie 2a 0 0 0 0 0 0/- 0 0 0 -- - 
Stationslocatie 2b 0 0 0 0 + - 0 0 0 0 + 
Toelichting tabel 1. Ruimtebeslag 20kV-verbindingen  

2. Ruimtebeslag 150/20kV-station 
3. Geluidsoverlast 
4. Gevoelige bestemmingen 
5. Wederzijdse beïnvloeding objecten 
6. Beperkingen i.r.t. Schiphol 
7. Ruimtelijke inpassing 
8. Afstand tot bijzondere gebieden 
9. Uitvoeringsaspecten 
10. Draagvlak bij omgeving 
11. Duurzaamheid 

++ sterk positief t.o.v. 
andere alternatieven 
 + positief t.o.v. andere 
alternatieven 
 0 neutraal t.o.v. andere 
alternatieven 
- negatief t.o.v. andere 
alternatieven 
-- sterk negatief t.o.v. 
andere alternatieven 

  

Tabel 15: overzichtstabel stationslocatie 1, 2a en 2b 
 
Op basis van de beschouwing zijn een aantal conclusies te formuleren: 
§ Stationslocatie 1 scoort op een drietal criteria positief ten opzichte van de andere locaties, maar 

ook drie keer negatiever dan de andere locaties. Vanwege de negatieve beoordeling van 
criterium 1 – ruimtebeslag 20-kV verbindingen , criterium 5 – EMC en criterium 11 – 
duurzaamheid heeft stationslocatie 1 niet de voorkeur; 

§ Op basis van criterium 1 is ook vast te stellen dat stationslocatie 1 alleen uitvoerbaar is met 
variant A, een kabelstrook ten zuiden van de Bennebroekerweg. Uitvoering van variant B is niet 
technisch haalbaar. Variant A is aanzienlijk kostenverhogend voor stationslocatie 1 en leidt ook 
tot nog meer netverliezen onder criterium 11 en mogelijk tot meer EMC maatregelen onder 
criterium 5 als gevolg parallelligging van de 20kV-verbindingen met een leiding van 
Hoogheemraadschap Rijnland. De negatieve impact op criterium [5] en [11] van variant A zijn 
niet gekwantificeerd in deze beschouwing; 

§ Stationslocatie 2a is vrij neutraal beoordeeld ten opzichte van de andere locaties met 
uitzondering van draagvlak bij de omgeving. De omwonenden van de locatie hebben grote 
bezwaren geuit tegen stationslocatie 2a en vanuit maatschappelijk oogpunt is het meer 
verantwoord een andere locatie te kiezen; 

§ Stationslocatie 2b scoort positief ten opzichte van de andere locaties op criterium 5 – EMC en 
criterium 11 – duurzaamheid. Daarentegen is het de minst positieve locatie ten aanzien van 
criterium 6 - beperkingen in relatie tot Schiphol vanwege de ligging dichtbij de 
ruimtereservering van de parallelle Kaagbaan; 

§ Overall wordt, op basis van de wegingscriteria van PNH en GHM, stationslocatie 2b als meest 
gunstig beoordeeld, respectievelijk gevolgd door stationslocatie 2a en stationslocatie 1; 

§ Opgemerkt wordt dat de verschillen tussen vooral stationslocatie 2a en stationslocatie 2b niet 
heel groot zijn. 
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Op basis hiervan worden de volgende aanbevelingen aan PNH en GHM gedaan: 
§ Aanbevolen wordt aan GHM en PNH om voor zichzelf vast te stellen welke criteria het zwaarste 

wegen en deze mee te nemen in hun advies aan Liander en TenneT; 
§ Het uitvoeren van de 150kV-installatie in GIS-techniek brengt voordelen met zich mee ten 

opzichte van de 150kV-installatie in AIS-techniek. Het ruimtebeslag van de een GIS-installatie is 
aanzienlijk kleiner, het geluid van incidentele schakelbewegingen is nauwelijks tot niet hoorbaar 
en ook kan de binnenopstelling van de GIS-installatie een positiever draagvlak in de omgeving 
met zich meebrengen. Geadviseerd wordt om met Liander en TenneT in gesprek te gaan over 
uitvoering van de 150kV-installatie met GIS-techniek; 

§ Als er vanuit de omgeving specifieke wensen zijn voor inpassing van het station, dan wordt 
aanbevolen deze zo snel mogelijk kenbaar te maken aan Liander en TenneT zodat hiermee 
rekening gehouden kan worden in het ontwerp. Hier valt te denken aan inrichtingselementen 
langs de periferie van het station of het onderzoeken van mogelijkheden om de opening van de 
transformatorcellen niet richting woonbestemmingen te richten; 

§ Om uitvoeringsaspecten en impact ervan op de omgeving te minimaliseren is het verstandig als 
GHM en PNH in een zo vroeg mogelijk stadium meedenken met Liander en TenneT om tot zo 
optimaal mogelijke verkeersroutes voor bouwverkeer te komen; 

§ Verder is het van belang dat in aanloop naar en gedurende de realisatieperiode van het station 
Liander en TenneT actief op de hoogte worden gehouden van andere ontwikkelingen. Dit is niet 
alleen relevant voor bijvoorbeeld samenloop van realisatieplanningen maar ook voor de nadere 
tracering van de 20kV -verbindingen vanaf het station. 

 
  



Beschouwing stationslocaties & tracés    BHVC-bvba 
Netverzwaring A4-zone   Manios Consultancy 

PNH2018-01 versie 4 
   

33 

Bijlage 1 – Toelichting 
Nr. Vraag Antwoord 

1.  Is er een Nederlands 
voorzorgsbeleid aangaande 
magneetveldsterkte voor aanleg van 
ondergrondse kabelverbindingen en 
hoogspanningsstations. 

Neen, in tegenstelling tot de RIVM-handreiking voor 
magneetveldberekeningen en magneetveldsterkte voor 
bovengrondse hoogspanningsverbindingen zijn deze er niet 
voor kabelverbindingen of hoogspanningsstations. Wel zijn de 
richtlijn van de Gezondheidsraad, 2013/35/EU en bijvoorbeeld 
de NEN-EN 50944 van toepassing. 

2.  Is het voorzorgsbeleid van het 
ministerie van I&W van toepassing 
op kabelverbindingen en 
hoogspanningsstations. 

Nee. Dit voorzorgsbeleid is alleen van toepassing op nieuwe 
bovengrondse hoogspanningsverbindingen. 

3.  Zijn er andere normen en/of 
richtlijnen ten aanzien van 
magneetvelden. 

Ja. De Europese Unie heeft - in een aanbeveling 
(1999/519/EG) - een referentieniveau van 100 μT voor 
bescherming van leden van de bevolking vastgelegd. Deze 
waarde wordt in Nederland nergens op voor het publiek 
toegankelijke plaatsen overschreden, ook niet in de buurt van 
hoogspanningsstations. 

4.  Zijn er andere manieren om te 
voorkomen dat hoogspannings-
verbindingen en 
hoogspanningsstations nabij 
gevoelige bestemmingen zoals 
woongebieden worden aangelegd. 

Neen, niet op basis van argumenten aangaande EM-velden. 
Vaak vallen alternatieven door gevoelige bestemmingen af op 
basis van andere criteria. Netbeheerders hebben zelf ook de 
sterke voorkeur om gevoelige bestemmingen te vermijden. 
Soms lukt dit niet en wordt gekozen om nabij een gevoelige 
bestemming een hoogspanningsverbinding of station aan te 
leggen. 

5.  Waarom loopt er door een 
verbinding minder stroom bij hogere 
spanning als het vermogen van de 
verbinding niet veranderd 

Vermogen (P) is het product van spanning (V) en stroom(I), P = 
V x I. Hetzelfde vermogen kan worden getransporteerd door 
bijvoorbeeld de dubbele spanning en halve stroomwaarde. 
 

6.  Wat zijn netverliezen en waardoor 
worden ze veroorzaakt. 

Netverliezen zijn de zogenoemde koper- of Jouleverliezen in 
de verbindingen. Netverliezen worden veroorzaakt door een 
combinatie van de stroom (I) en weerstand (R) van de 
verbindingen (I2 R). Bij een hogere stroom door een 
verbinding, neemt het netverlies kwadratisch toe. Om toch 
meer vermogen met minder netverliezen door een verbinding 
te sturen, kiest de netbeheerder waar mogelijk voor een 
verbinding met een hoger spanningsniveau, wat resulteert in 
een stroomverlaging en lager netverlies. 

7.  Wat is het verschil tussen een AIS-
installatie en een GIS-installatie. 

Een hoogspannings-installatie kan worden gebouwd met lucht  

 
Voorbeeld 150kV-AIS, dubbelrail met enkele velden 
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onder atmosferische druk als isolatie-medium. Een dergelijke 
installatie wordt aangeduid als AIS: Air-Insulated Switchgear 
en worden veelal buiten opgesteld. 
Een dergelijke installatie kan ook gebouwd worden met een 
speciaal isolatiegas (bijvoorbeeld SF6) onder druk. Dit noemt 
men GIS: Gas-Insulated Switchgear. Dergelijke installaties 
worden veelal binnen een gebouw opgesteld. 

 
Voorbeeld 150kV-GIS, dubbelrail met 6 velden 

8.  Waarom is een GIS-station kleiner 
dan een AIS-station. 

Met name het 150kV-installatiedeel van het station kan, 
gebouwd in GIS-techniek, tot een aanzienlijk oppervlak-
reductie leiden ten opzichte van een identieke installatie, 
uitgevoerd in AIS-techniek, zie beide foto’s hiervoor. 

9.  Waarom staat een GIS-installatie 
vaak binnen in een gebouw 
opgesteld. 

Ter bescherming van de duurdere GIS-installatie (ten opzichte 
van een AIS-installatie) wordt deze dikwijls in een gebouw 
opgesteld, weer- en windvriendelijk. 

10.  Is er een verschil in veiligheid tussen 
een GIS of AIS-station. 

Vanwege de compactere opstelling in metalen drukvaten, zijn 
de elektrische velden nul en de magnetische velden lager dan 
een vergelijkbaar station in AIS-techniek. Verder is er geen 
verschil in veiligheid tussen AIS en GIS aan te geven. 

11.  Waarom heeft TenneT/Liander  
belang bij een economisch zo 
voordelig oplossing 

Een zo laag mogelijke investering is voor iedereen gunstig 
omdat TenneT/Liander investeringen verrekenen in de 
transporttarieven voor energie. Indirect zijn hogere 
transporttarieven voor iedereen voelbaar in de maandelijkse 
lasten. Om de investeringen in de transporttarieven te mogen 
verrekenen, moet voor grote investeringen de efficiëntie van 
de investering aangetoond worden aan de Rekenkamer 
voordat deze verrekend mogen worden in de 
transporttarieven.  

12.  Hoe breed moet een werkstrook 
minimaal zijn naast een open 
ontgraving voor kabelverbindingen. 

Een werkstrook langs een open ontgraving heeft minimale 
breedte van 5-7 m. Deze breedte is nodig voor het kunnen 
werken met zwaar materieel langs de ontgraving zonder 
instortingsgevaar van de open ontgraving.  
 
Als er naast de werkstrook een aparte transportroute nodig is, 
moet men rekening houden met een aanvullende 5m per 
rijrichting. Dit kan nodig zijn in gebieden met geen 
permanente wegen nabij het tracé of als er geen gebruik 
gemaakt kan worden van de aanwezige wegen. 
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