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Op 21 juni jl. ontvingen wij van de gemeente Haarlemmermeer een brief waarin nieuwe informatie staat die 

bepalend is voor de beschikbaarheid van de locaties voor het vestigen van een transformatorstation in de 

regio Haarlemmermeer. De gemeente geeft aan dat afspraken over de aankoop van de grond op locatie 2A, 

niet meer kunnen worden gemaakt met de huidige partij maar met de gemeente Haarlemmermeer. 

Daarnaast is ons medegedeeld dat de vestiging van een transformatorstation niet past binnen de kaders van 

het huidige bestemmingsplan, en dat de gemeente twijfelt of de gemeenteraad met een wijziging hiervan 

voor locatie 2A, gaat instemmen. Beide hebben Liander en TenneT verrast, temeer omdat we al sinds 2015 

met elkaar in gesprek zijn.  

  

In het afgelopen jaar zijn Liander en TenneT intensief in gesprek geweest met de gemeente over de locatie 

voor het station A4-zone en de aan te kopen grond hiervoor. Na overleg met de gemeente Haarlemmermeer 

is in 2017 gekozen voor een heroverweging. Onderdeel hiervan was de door de gemeente Haarlemmermeer 

en provincie Noord-Holland in opdracht gegeven second opinion. In de afgelopen weken is intensief 

gesproken over de uitkomsten van de second opinion, waarbij locatie 1 is afgevallen. Locaties 2A en 2B zijn 

beide ruimtelijk mogelijk, waarbij de gemeente heeft aangegeven dat er meer draagvlak zou zijn voor locatie 

2B. Hierop hebben TenneT en Liander het voorstel aan de gemeente gedaan om mogelijkheden tot grondruil 

samen te onderzoeken.  

  

De brief (te vinden op onze projectensite www.tennet.eu/a4zone) van de gemeente Haarlemmermeer is 

bepalend voor de beschikbaarheid van de locaties. De brief waar de gemeente naar verwijst in haar 

communicatie is eveneens opgenomen op de projectensite. De onduidelijkheid en onzekerheid hierover 

heeft een dermate invloed op het verloop van het proces, dat TenneT en Liander deze ontwikkelingen eerst 

nader moeten bestuderen en met de gemeente Haarlemmermeer moeten bespreken hoe zij het vervolg voor 

de realisatie van een station in de regio zien.  

  

 

http://www.tennet.eu/a4zone
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Hoewel het voor Liander en TenneT op dit moment niet mogelijk is om een inhoudelijke inloopavond te 

organiseren over de locaties en de inpassing van het station, overwegen we een informeel koffiemoment, 

zodat omwonenden de kans wordt geboden een kop koffie te komen drinken en met ons in gesprek te gaan. 

Dit willen we eerst graag afstemmen met Dorpsraad en Bewonerscomité 'Rijsenhout zegt NEE'.  

 

Via de website van TenneT: www.tennet.eu/a4zone laten we aanstaande maandag weten of de avond wel of 

niet doorgaat en in welke vorm. Houd dit dus goed in de gaten.    

 

Vragen? 

Mocht u ten aanzien van deze brief vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u ons bereiken per telefoon 

(0800) 836 63 88 (gratis) of per e-mail servicecenter@tennet.eu. Meer informatie over het project is ook te 

vinden op www.tennet.eu/a4zone  

 

 

Met vriendelijke groet, 

TenneT TSO B.V.      Liander N.V.  

      

Nils van der Zwet      Frans van Kuijk 
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