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Beste mevrouw  

 

Hartelijk dank voor de brief die u ons op 24 oktober stuurde over de uitbreiding van het 

hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk. Met deze brief reageren wij op de door u 

voorgestelde route om te komen tot de ruimtelijke inpassing van deze uitbreiding.  

 

Samen met u en de provincie Utrecht onderschrijven wij het belang van de uitbreiding van 

het hoogspanningsstation voor de uitdagingen waarvoor we staan in de nationale 

energietransitie. Zoals door TenneT is aangegeven is een dergelijke uitbreiding noodzakelijk 

om  de leveringszekerheid te waarborgen. Ook is de uitbreiding nodig voor de opwek en het 

transport van duurzame energie. Dit is, ook voor de lokale opwek van Stichtse Vecht, 

cruciaal om aan de doelen van de Regionale Energiestrategie en het Klimaatakkoord te 

voldoen. Daarbij zien wij ook dat Breukelen-Kortrijk een hoogspanningsstation is van 

landelijk belang en het een essentiële regionale functie heeft.  

 

Gezien deze belangen lijkt het ons dan ook goed dat de provincie Utrecht het bevoegd 

gezag op zich neemt in een provinciale coördinatieregeling, waarin de voorbereiding van 

een provinciaal inpassingsplan en de beoordeling van een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning door de provincie Utrecht gecoördineerd worden. Wij menen dat de 

provinciale coördinatieregeling een snelle uitbreiding van het hoogspanningsstation 

Breukelen-Kortrijk ten goede komt. Wij hebben derhalve geen voorkeur voor afzonderlijke 

voorbereiding van deze ruimtelijke procedures. 
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Daarbij is het wel van belang om de zowel de lokale, de provinciale als de landelijke 

belangen goed te borgen. Daarom stellen wij voor om zowel op ambtelijk als op bestuurlijk 

niveau regelmatig overleg te voeren tussen TenneT, de provincie Utrecht en de gemeente 

Stichtse Vecht om de voortgang van de uitbreiding van het hoogspanningsstation te 

bespreken. Vanuit lokaal oogpunt heeft de uitbreiding naar verwachting grote impact op de 

omgeving, nog los van de hoogspanningsmasten die daaraan verbonden zijn. Daarom is 

lokale inpassing en participatie van groot belang. We hebben er net als u vertrouwen in dat 

de provincie Utrecht dit op een goede wijze uitvoert. Tegelijkertijd blijven wij hier graag, 

zoals hierboven aangegeven ambtelijk en bestuurlijk nauw bij betrokken. 

 

Een afschrift van deze brief hebben wij verzonden aan het college van Gedeputeerde 

Staten van de Provincie Utrecht.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, 

 

 

 

 

 

Dick Polman 

Wethouder Economie, Duurzaamheid, Sociaal Domein en Participatie  

Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl 

If you don’t understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl 




