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lnformeren gemeenteraad over elektriciteitsstation in de Leidse
regio

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 29 mei 2020 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp
een brief ontvangen van de netbeheerders Liander en TenneT waarin zij aangeven
dat het elektriciteitsnetwerk in deze regio de komende jaren uitgebreid moeten
worden. ln de brief wordt verwezen naar uitgevoerde studies, die laten zien dat er
binnen vijf jaar knelpunten zullen ontstaan welke betrekking hebben op de 50kV-
onderstations van Liander en de voeding uit het 150kV-net van TenneT.

Voorafgaande aan genoemde brief is er een aantal keren overleg geweest tussen de
gemeenten in de Leidse regio en de netbeheerders. Dit heeft geleid tot de volgende
afspraken en acties:

- Gemeenten erkennen urgentie en het belang om regionaal samen te werken
aan de zoektocht naar 150kV station. Dit station is nodig om te zorgen dat
het elektriciteitsnetwerk voldoende robuust is en over de benodigde
capaciteit beschikt om de energietransitie in de komende jaren te
faciliteren.

- Enkele gemeenten hebben te onderzoeken locaties benoemd, met verzoek
aan de netbeheerders om ook deze locaties mee te nemen in het
trechteringsproces richting een voorkeurslocatie.

- Gemeente Leiden heeft een procesbegeleider ingehuurd die namens de
gemeenten het project faciliteert en nauw samenwerkt met de
procesbegeleider vanuit Liander en TenneT.

Deze brief richt zich op het opgestarte gezamenlijke proces om te komen tot een
voorkeurslocatie, binnen een door Liander en TenneT bepaald zoekgebied, voor de
realisatie van een nieuw 150kV-station in de Leidse Regio sinds de brief van 29 mei
2020.
Het doel van deze brief is de raden van de gemeenten Leiden, Zoeterwoude,
Leiderdorp en Kaag en Braassem, te informeren over:071 54 58 500
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L. Stand van zaken

2. Rol gemeenten en rol Liander en TenneT

3. Planning

Ad 1. Stand van zaken

Na de zomer van 2020 hebben Liander en TenneT een planning gemaakt, waarin
gewerkt wordt met behulp van een trechteringsproces dat van zoekgebied via

focusgebieden toewerkt naar locaties en uiteindelijk moet leiden tot een

voorkeurslocatie.
ln deze trechtering wordt door de netbeheerders voornamelijk gekeken naar

techniek, kosten, ruimtelijke impact en harde belemmeringen. Vanuit de decentrale

overheden wordt ook gekeken naar ruimtelijke impact alsmede de publieke

belangen. Alle locaties worden aan de hand van een breed spectrum aan

afwegingsthema's gewogen, om zo tot een voorkeurslocatie te komen.

De eerste stappen van dit proces (zoekgebied en focusgebieden) zijn noodzakelijke

stappen voor de netbeheerders. Op basis van 64 wettelijke belemmeringen en

requirements is een kaart opgesteld met gebieden groter dan 5 ha die overblijven

als mogelijke locatie voor het l-S0kV-station.

Alle gebieden die een of meerdere belemmering kennen zijn vervallen als optie.

Denk hierbij aan eisen welke worden gesteld aan de locatie, bestaande bebouwing

en infraStrUctuur, oppervlaktewater, aardkundige en archeologische monumenten,

cultuurhistorische waarden (kroonjuwelen, biotopen), natuurgebieden (Natura2000,

NNN, weidevogelleefgebied), windturbines en geluidsnormen.

Dit heeft geleid tot een eerste kaart waarin de gebieden zijn aangeven waar de

bouw van een station onder huidige regelgeving / belemmeringen mogelijk is. Dit

zegt echter nog niets over de wenselijkheid of een voorkeur voor het ene of andere

perceel.

Op dit moment wordt per focusgebied (cluster van overgebleven mogelijke locaties)

gekeken of er wat betreft de kabelverbindingen harde belemmeringen zijn. ln deze

stap kunnen ook locaties of focusgebieden vervallen, bijvoorbeeld doordat de

bereikbaarheid van een locatie technisch onhaalbaar is.

Het vaststellen van een voorkeur voor een specifieke locatie volgt in volgende fase.

Daarbij wordt gekeken naar de verschillen in voorkeuren van kabelverbindingen

tussen het l5OkV-station en de onderstations, de ligging in dorp- en stadsgebieden,

overstromingsrisico's, dubbelbestemmingen archeologie en landschap, hoge

verwachti ngswaa rde n, aa rd kund ige waa rde, bestaa nde e n toekomstige

bestemming, recreatiefunctie van een gebied en de energieontwikkelingen.

Ad 2. Rollen en verantwoordeliikheden
Liander en TenneT zijn verantwoordelijk voor het proces om te komen tot een

voorkeurslocatie. Tegelijkertijd is geconstateerd dat, gezien de impact van een

station en de beperkte ruimte in de regio, het wenselijk is het proces richting een

voorkeurslocatie gezamenlijk met de gemeenten te doorlopen. De gedachte

hierachter is dat daarmee de locatiekeuze op basis van een brede set aan

afwegingsfactoren kan plaatsvinden en de uiteindelijke keuze voor de regio

optimaal is. Ook is het streven hiermee het bestuurlijke draagvlak voor de

uiteindelijke keuze te vergroten. Dit vraagt goede afstemming tussen de partijen

zonder hierbij op de stoel van de ander te gaan zitten.

Uiteindelijk is het aan de gemeente waarin de voorkeurslocatie "terecht komt" om

het bestemmingsplan voor een dergelijke locatie aan te passen. Dit vraagt de

volgende besluiten van de betreffende gemeente:
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- lnstemmen met de voorkeurslocatie en daarmee besluiten tot het
aanpassen van het bestemmingsplan (besluit raad).

- Vormgeven aan de bestemmingsplanwijzigingsprocedure (i.o.v. college).

Het uiteindelijk doel is een raadsbesluit door een van de gemeenten voor de
vaststelling van het definitieve bestemmingsplan, zodat de realisatie van het nieuwe
150kV-station gestart kan worden.
De netbeheerders moeten in de afweging tussen de verschillende locaties analyses

uitvoeren en zaken tegen elkaar afwegen. Het is noodzakelijk dat gemeenten dit ook
doen. Afgesproken is dat de planning samen met de gemeenten wordt uitgewerkt,
zodat tijdig een gesprek met de omgeving wordt aangegaan. Doel is om zo inzicht te
krijgen in bezwaren en mogelijke oplossingen en het toetsen van het
afwegingskader. Dit kan formeel bezwaar tijdens de procedure rond het wijzigen
van het bestemmingsplan minimaliseren.
ln de samenwerking tussen de gemeenten, provincie en de netbeheerders is het
belangrijk om een helder afwegingskader te hebben, op basis waarvan de

verschillende locaties tegen elkaar worden gewogen. Daarnaast is tijdige
besluitvorming noodzakelijk om het proces zorgvuldig te kunnen doorlopen met
behoud van een goed functionerende elektriciteitsvoorziening.
Liander en TenneT bieden aan een presentatie voor de raad te houden om
toelichting te geven.

Ad 3. Planning
De netbeheerders hebben extra capaciteit binnen hun adviesbureau Reddyn
geregeld en een aangepaste planning gemaakt. Nadere uitwerking van deze
planning zal samen met de gemeenten plaatsvinden om zo hun eigen proces,

inclusief afstemming met de omgeving, vorm te geven.

De belangrijkste mijlpalen in de planning tot en met het instemmen met de
voorkeurslocatie z'rjn:

- Week 9: bespreken rapportage trechtering van focusgebieden naar

voorkeursfocusgebied(en) op basis van belemmeringen en het opstellen van

een afwegingskader. Liander en TenneT geven richting aan de wijze van

afweging en wordt aangevuld door de gemeenten.
- Week 20: bespreken eindrapportage voorkeurslocatie, op basis van de door

Lia nde r e n Ten neT u itgewerkte afwegingsproces.
- Voor zomerreces: instemming voorkeurslocatie door betreffende

gemeenteraad

Voorafgaand aan de bestuurlijk overleggen worden werksessie(s)georganiseerd met
de betrokken gemeenten, Liander en TenneT.

Hoogac
uders,

se

L.M. Driessen-Jansen

burgemeester

cc: Deze brief wordt verstuurd aan gemeenteraden van Leiden, Zoeterwoude, Kaag
en Braassem en Leiderdorp.
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