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Geachte mevrouw, heer,  

 

Liander en TenneT hebben het voornemen een nieuw transformatorstation en kabelverbindingen te 

realiseren in het gebied rond de rijksweg A4 tussen Hoofddorp en Rijsenhout. Het station en de verbindingen 

zijn noodzakelijk om de toenemende vraag naar elektriciteit, onder andere door vestiging van datacenters en 

grote tuinders in dit gebied, te kunnen garanderen. 

Op dinsdagavond 26 juni aanstaande informeren wij u graag over nut en noodzaak van ons voornemen en 

het proces wat u kunt verwachten in de komende periode. 

 

Achtergrond 

Liander en TenneT hebben in 2015 en 2016 studies uitgevoerd om te komen tot een voorkeurslocatie voor 

een nieuw transformatorstation. In deze studies komen drie mogelijke locaties naar voren. Locatie 1 bevindt 

zich ten westen van de rijksweg A4 nabij de spoorlijn. Locatie 2A ligt ten oosten van de rijksweg nabij de 

Bennebroekerweg. Locatie 2B ligt ook ten oosten van de rijksweg nabij de Geniedijk. Uit nadere studie is 

gebleken dat locatie 2A de voorkeurslocatie is.   

In de zomer van 2017 zijn de gemeente Haarlemmermeer, de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat 

(IenW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de netbeheerders overeengekomen om op enkele 

onderdelen een heroverweging uit te voeren. Doel hiervan was te bepalen of er, aanvullend op de al 

uitgevoerde studies, nieuwe ontwikkelingen zijn, waardoor de voorkeurslocatie (2A) zou kunnen wijzigen. De 

heroverweging had betrekking op onderstaande vragen:  

• Is er op locatie 1 voldoende ruimte voor de noodzakelijke 20 kilovolt-verbindingen? 

• Kan het station op locatie 2A en/of 2B goed worden ingepast? 

• Staan de luchtvaartnormen van Schiphol de realisatie van het station op locatie 2A of 2B niet in de weg? 

 

Op basis van de uitkomsten van de heroverweging komen TenneT en Liander tot de conclusie dat locatie 1 

definitief afvalt als stationslocatie. Dit wordt bevestigd door de second opinion die door de gemeente 

Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland is uitgevoerd. Liander en TenneT zien daarom vooralsnog 

geen aanleiding af te wijken van de eerdere conclusie dat locatie 2A voor de netbeheerders de 

voorkeurslocatie is. Liander en TenneT zijn echter wel gevoelig voor het argument dat een keuze voor 

locatie 2B wellicht een groter draagvlak heeft vanuit het dorp Rijsenhout. 
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Inloopbijeenkomst 

Om u (nader) te informeren bent u van harte welkom om op dinsdag 26 juni aanstaande tussen 19.00 en 

21.00 uur binnen te lopen bij:  

Van der Valk Schiphol A4, Rijksweg A4 3 Hoofddorp 

 

Er zijn medewerkers van de betrokken organisaties aanwezig om met u in gesprek te gaan en uw vragen te 

beantwoorden. 

 

Hotel Van der Valk opent de poort aan de kant van Rijsenhout, zodat het hotel vanuit Rijsenhout binnendoor 

ook goed bereikbaar is, zie kaartje hieronder. 

 
 

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 


