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Betrokken partijen 

Overheden 
• Gemeenten: Súdwest Fryslân, Fryske 

marren, Heerenveen 

• Wetterskip Fryslân 

• Provincie Friesland 

• Rijkswaterstaat 

 
 

Belanghebbenden 
• Bewoners betrokken gemeenten 

• Grondeigenaren 

• N.V. Nederlandse Gasunie 

• ProRail B.V. 

 

 

Project 

TenneT TSO B.V., de landelijke beheerder van het hoogspanningsnet, 

wil het hoogspanningsnetwerk rond Marnezijl (Bolsward) versterken. 

Hiermee kan TenneT het toekomstige windpark in het IJsselmeer 

(Windpark Fryslân) aansluiten op het hoogspanningsnet. 

De versterking van het net bestaat uit: 

• een nieuwe ondergrondse kabelverbinding van 110 kilovolt (kV) 

tussen de hoogspanningsstations bij Marnezijl en Oudehaske 

• een uitbreiding van het station in Oudehaske 

• een nieuw station bij Marnezijl 

• technische aanpassingen van enkele andere stations in het 110kV- 

ringnet  boven Marnezijl 

 
De verbinding van Windpark Fryslân met het hoogspanningsnet 

moet in 2020 gereed zijn. Omdat de bouw van het nieuwe 

hoogspanningsstation bij Marnezijl een langere doorlooptijd heeft, 

volgt deze een aparte RCR-procedure (Netversterking westelijk 

Friesland) die volgt na de Netversterking Marnezijl-Oudehaske. 

 
 
 
 
 

 

Bron: kennisgeving ontwerpbesluiten, januari 2018 

Netversterking Marnezijl – 
Oudehaske 110 kV 

1 september 2019 

Hoogspanning 
Realisatiefase 

Rijkscoördinatieregeling  (RCR) 

Verantwoordelijke  ministeries 
Ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat (EZK), Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 

Bureau Energieprojecten: 

Netversterking Marnezijl - 

Oudehaske 

Projectsite initiatiefnemer TenneT 

TSO B.V.: 

Netversterking regio Fryslân voor 

duurzame energie 

Initiatiefnemer 
TenneT TSO B.V. 

Kamerbrieven  project 
Besluit van de Minister van Economische 

Zaken tot toepassing van de Rijks- 

coördinatieregeling ten behoeve van 

het project Netversterking Marnezijl 

| 23-12-2016 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/netversterking-marnezijl-oh
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/netversterking-marnezijl-oh
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/netversterking-marnezijl-oh
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/netversterking-marnezijl-oh
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/onshore-projecten-nederland/marnezijl-oudehaske-110-kv/
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/onshore-projecten-nederland/marnezijl-oudehaske-110-kv/
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/onshore-projecten-nederland/marnezijl-oudehaske-110-kv/
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/onshore-projecten-nederland/marnezijl-oudehaske-110-kv/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-42535.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-42535.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-42535.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-42535.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-42535.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-42535.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-42535.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-42535.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-42535.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-42535.html
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Proces Omgeving (activiteiten EZK) 
 

Zie  Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR). Vanaf de aanvang van een project staat EZK in contact met betrokken partijen, 

individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. Met betrokken 

overheden overlegt EZK op bestuurlijk en ambtelijk niveau. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 1 september 2019 

 
28 september 2017 

Informatieavond in Joure voor bewoners, grondeigenaren en andere 

geïnteresseerden. Georganiseerd door TenneT en ministerie van 

Economische Zaken (EZ). Aantal bezoekers: 35. 

 
24 januari 2018 

Informatieavond in Sneek voor bewoners, grondeigenaren en andere 

geïnteresseerden. Georganiseerd door TenneT en ministerie EZK. 

Aantal bezoekers: 50. 

 
Voorfase 

 
24 juli 2017 

Publicatie besluit RCR in Staatscourant, met aanvullend besluit op 

30 augustus 2017. 

 
Procedurefase:  Formele besluiten 
Formele besluiten eerste fase project Netversterking Marnezijl 

 
Oktober 2017 

Nota van Uitgangspunten ter reactie voorgelegd aan alle partijen 

betrokken bij Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO-partijen, oftewel 

betrokken overheden en Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed). 

 
Januari 2018 

Ontwerp-inpassingsplan voor uitbreidingen kabeltracé en aanpas- 

sing station Oudehaske ter inzage gelegd, samen met vergunningen 

en besluit aanmeldingsnotitie vormvrije beoordeling milieu-effec- 

trapportage (m.e.r.). 

 
8 juni 2018 

Definitieve inpassingsplan en overige besluiten ter inzage gelegd. 

 
Beroepsfase 

 
20 juli 2018 

Aflopen beroepstermijn inpassingsplan en overige besluiten. 

Geen beroepen ingediend, betreffende besluiten onherroepelijk 

sinds 21 juli 2018. 

 
Realisatiefase 

 
2019 

Start uitbreiding hoogspanningsstation bij Oudehaske en aanleg 

kabel naar Bolsward. 

 
2020 

Aansluiting met Windpark Fryslân. 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/rijkscoordinatieregeling
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/rijkscoordinatieregeling

