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Geachte heer Polman, 
 
Graag vraag ik u hierbij om uw reactie op het voornemen om de 

Rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te verklaren ten aanzien van de 
uitbreiding van het 380/150 kV hoogspanningsstation in uw gemeente, dit wordt 
hierna toegelicht. Een afschrift van deze brief stuur ik tevens naar de 

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. Ik stel u in de gelegenheid een 
reactie op dit voornemen te geven. Graag ontvang ik uw reactie binnen zeven 
weken na dagtekening van deze brief, of zoveel eerder als mogelijk. Hiermee wil 
ik u instaat stellen de gemeenteraad te informeren over dit voornemen. 

 
De benodigde uitbreiding 
Zoals bij de gemeente Stichtse Vecht bekend, is TenneT TSO B.V. van plan het 
bestaande 380/150 kV hoogspanningsstation met de werknaam “Breukelen-
Kortrijk” in uw gemeente uit te breiden. Het project is noodzakelijk voor het 
verzwaren van het hoogspanningsnetwerk in de provincie Utrecht. Met de 

uitbreiding zal de leveringszekerheid en het transport van duurzame energie in de 
provincie beter kunnen worden gewaarborgd door de betrokken netbeheerders en 
wordt voorzien in een regionale behoefte ten aanzien van de Utrechtse 
energievoorziening.  
 

De Rijkscoördinatieregeling (RCR) 
Het bevoegd gezag voor het inpassen van hoogspanningsverbindingen met 

bijbehorende hoogspanningsstations met een spanning van 220kV of hoger ligt bij 

de Minister voor Klimaat en Energie, samen met de Minister voor Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening1. Het Rijk kan er echter voor kiezen af te zien van 
toepassing van de RCR indien dit zal niet zal leiden tot versnelling of het buiten 
toepassing verklaren anderszins voordelen oplevert 2. 

 

 

Processtappen die voortvloeien uit het voornemen 

 
1 Artikel 20b, derde lid, Elektriciteitswet. 
2 Deze ruimte wordt de minister in de toekomst gegeven op basis van art. 5.44b, eerste lid, 
Omgevingswet, en is nu geregeld in artikel 20a, derde lid, Elektriciteitswet 1998. 
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Zodra het Rijk besluit de RCR niet toe te passen, is de gemeente op grond van de 

Wet ruimtelijke ordening primair bevoegd gezag voor aanpassing van het 
bestemmingsplan waarmee de inpassing van de uitbreiding van het 
desbetreffende hoogspanningsstation tot stand gebracht kan worden. Bij dezen 
verzoek ik u echter in te stemmen met het voornemen om de inpassing te laten 
uitvoeren door de provincie. De provincie kan deze rol van de gemeente op zich 
nemen op grond van artikel 3.26 (d.m.v. een provinciaal inpassingsplan) of 3.33 
lid 1, onder a (d.m.v. de Provinciale Coördinatieregeling) van de Wet ruimtelijke 

ordening. De provincie Utrecht heeft mondeling aangegeven dat zij in deze 
uitzonderlijke situatie, de uitbreiding van het station wil inpassen. Dit gezien het 
belang van de beoogde uitbreiding van het station voor de leveringszekerheid in 
de provincie Utrecht. Nadat de provincie zich schriftelijk bereid heeft verklaard de 
inpassing van het hoogspanningsstation op zich te zullen nemen zal ik de RCR 
officieel buiten toepassing verklaren.  

 
Argumentatie 
De provincie Utrecht en ik zijn van mening dat niet valt te verwachten dat 
toepassing van de RCR de besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of 
daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden. De provincie kan dit 
project inpassen aangezien er sprake is van een provinciaal belang en het Rijk er 
vertrouwen in heeft dat de provincie Utrecht zal zorgdragen voor de benodigde 

participatie en een tijdige inpassing. Gezien de omvang van de inpassing is 
draagvlak van de omwonenden van belang, tevens zal de provincie conform de 
wettelijke vereisten voor zorgvuldige participatie zorgdragen. Het is niet 
aannemelijk dat het Rijk de ruimtelijke inpassing in dit geval sneller zal realiseren, 

omdat de provincie Utrecht dit project kan inpassen door middel van een 
provinciaal inpassingsplan of door de Provinciale Coördinatieregeling en de 
provincie als decentrale overheid veel kennis heeft van de situatie ter plaatse. 

 
Provinciale inpassing brengt de volgende voordelen met zich mee. Er sprake is van 
provinciaal belang en de uitbreiding draagt bij aan regionale energietransitie-
doelen, zoals opgesteld in de RES. De provincie Utrecht zal dit project inpassen in 
afstemming met uw gemeente. Tot slot, kan de provincie een lokale/regionale 
afweging maken bij inpassing.  

 

Het verzoek  
Op grond van artikel 20a, derde lid, Elektriciteitswet 1998 moeten de betrokken 
bestuursorganen worden gehoord over het voornemen om af te zien van de 
toepassing van de Rijkscoördinatieregeling. Deze brief voorziet hierin. Graag stel 
ik u in de gelegenheid om uiterlijk zeven weken na dagtekening van deze brief uw 
reactie op het voornemen te geven.  
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U kunt uw reactie richten aan: 

 
Ministerie van EZK 
Directie Realisatie Energietransitie  
Ter attentie van mw. L. Hoogwerf  
Postbus 20401  
2500 EK Den Haag  
 

of per e-mail aan: l.hoogwerf@minezk.nl. 

 

De Minister voor Klimaat en Energie, 

namens deze: 

 

 

 

Dorothé Albers 

MT-lid directie Realisatie Energietransitie 


