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Betreft Beantwoording van uw vraag met betrekking tot het vigerende 
Inpassingsplan Breukelen-Kortrijk 

Geachte heer Van Essen, 

Zoals bij de provincie Utrecht bekend, is TenneT TSO B.V. van plan het bestaande 
380/150 kV hoogspanningsstation met de werknaam "Breukelen-Kortrijk" in de 
gemeente Stichtse Vecht 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. 

U heeft mij daarom laten weten in beginsel bereid te zijn om de uitbreiding 
ruimtelijk in te passen. Ten behoeve van uw voorbereiding op de inpassing en 
naar aanleiding van een vraag over het kunnen opstellen van een provinciaal 
inpassingsplan in verband met het vigerende Inpassingsplan voor het 
hoogspanningsstation vanuit de provincie, stuur ik u deze brief. 

In 2014 hebben de toenmalige Ministers van Economische Zaken en van 
Infrastructuur en Milieu het Inpassingsplan ten behoeve van de realisatie van het 
380/150 kV schakel- en transformatorstation Breukelen-Kortrijk vastgesteld. 

In het Inpassingsplan staat in arbkel 2 lid 1 "De gemeenteraad van de gemeente 
Stichtse Vecht en de provinciale staten van de provincie Utrecht zijn gedurende 
een periode van tien jaar na de vaststelling van het onderhavige inpassingsplan 
niet bevoegd een bestemmingsplan, dan wel een inpassingsplan, vast te stellen 
voor de gronden waarop dit inpassingsplan betrekking heeft" en in artikel 2 lid 2 
"Het eerste lid is niet van toepassing indien de gemeenteraad een 
bestemmingsplan vaststelt of de provinciale staten een inpassingsplan vaststellen 
dat voorziet in de bestemmingen zoals neergelegd in het inpassingsplan genoemd 
in artikel 1 op dezelfde wijze als is voorzien in dit inpassingsplan". 

De ratio van de planregel, die standaard in de inpassingsplannen van het Rijk 
wordt opgenomen, is dat het Rijk de functionaliteit van de tot stand gebrachte 
energie-infrastructuur juridisch wil beschermen. Bestemmingswijzigingen die de 
functionaliteit van het betreffende energie-infra project aantasten worden daarom 
gedurende een periode van tien jaar met deze planregel uitgesloten. 
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Deze situatie doet zich bij de voorgenomen uitbreiding van het 
hoogspanningsstation niet voor; integendeel, aangezien er wordt voorzien in een 
uitbreiding van het bestaande 380/150 kV-station, waardoor de functionaliteit van 
het station toe neemt. Na advies van mijn juridische directie heb ik de conclusie 
getrokken dat de planregel van het Inpassingsplan uit 2014 uitgelegd in het licht 
van de ratio ervan zich niet verzet tegen het vaststellen van een provinciaal 
inpassingsplan die in deze uitbreiding voorziet. Dit betekent dat de provincie de 
bevoegdheid op zich kan nemen om de ruimtelijke inpassing van de uitbreiding tot 
stand te brengen, nadat de RCR formeel buiten toepassing is verklaard. Mocht dit 
nodig zijn, ben ik bereid dit standpunt in een rechterlijke procedure toe te lichten 
en verdedigen. 

Tot slot, wil ik u nogmaals hartelijk danken en wens ik u en TenneT TS0 B.V. in 
afstemming met de gemeente Stichtse Vecht succes met de inpassing. 

De Minister voor Klimaat en Energie, 
namens deze: 

D6rothe Albers 
MT-lid directie Realisatie Energietransitie 
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