
Netversterking westelijk 
Friesland  

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 
hoogspanningsnetwerk. De versterking van het netwerk bestaat uit twee fasen.

1e fase:   Netversterking Marnezijl-Oudehaske 
-  nieuwe ondergrondse kabelverbinding van 110 kilovolt (kV) tussen de 

hoogspanningsstations in Marnezijl en Oudehaske
 - uitbreiding van het station in Oudehaske
 -  technische aanpassingen van enkele andere stations in het 110 kV-ringnet 

boven Marnezijl

2e fase:  Netversterking westelijk Friesland
 - nieuw station bij Marnezijl (Bolsward)
 - aansluiting op de kabel van fase 1 en het bestaande ringnet

31 december 2021

Type project: Hoogspanning
Type coördinatie: Rijkscoördinatieregeling (RCR)
Fase: Realisatiefase
Verantwoordelijke ministeries:  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
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Informatie
• Bureau Energieprojecten: Netversterking Westelijk Friesland
• Projectsite initiatiefnemer TenneT TSO B.V.: Netversterking regio 

Fryslân voor duurzame energie 

Kamerbrieven (selectie)
• Besluit van de Minister van Economische Zaken tot toepassing van de 

Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project Netversterking 
Marnezijl | 23-12-2016 

Betrokken partijen

Overheden
• Gemeente: Súdwest Fryslân
• Waterschap: Wetterskip Fryslân
• Provincie Fryslân
• Rijkswaterstaat

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeente/dorpen
• Grondeigenaren
• N.V. Nederlandse Gasunie 
• ProRail B.V.

Initiatiefnemers
• TenneT TSO B.V.

Proces

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Voorfase
• 24 juli 2017 

Publicatie besluit RCR in Staatscourant, met aanvullend 
besluit op 30 augustus 2017.

Procedurefase: Formele besluiten
• Formele besluiten tweede fase project netversterking
• 21 augustus 2020 – 2 oktober 2020 

Ontwerp-inpassingsplan, besluit over milieueffectrapport 
en ontwerpbesluiten (vergunningen) ter inzage gelegd. 
Aantal ontvangen zienswijzen: 7.

• 14 oktober 2020 
Commissie MER brengt een (positief) advies uit over de 
milieueffectrapportage.

• 5 februari 2021 - 19 maart 2021 
Vastgesteld inpassingsplan en overige definitieve besluiten 
ter inzage gelegd.

Beroepsfase
• 2022 

Naar verwachting uitspraak Raad van State afhandeling 
ingediende beroepen

Omgeving (activiteiten EZK)

Vanwege het coronavirus (COVID-19) konden fysieke inloopbijeen-
komsten niet plaatsvinden. Daarom is de mogelijkheid geboden 
om binnen de gehele periode van de terinzagelegging van de 
ontwerpbesluiten in een persoonlijk telefonisch gesprek vragen te 
beantwoorden. Medewerkers van het ministerie van EZK en 
TenneT beantwoordden de vragen.

Vanaf de aanvang van een project staan EZK en initiatiefnemer 
TenneT in contact met betrokken partijen en individuele belang-
hebbenden. Met betrokken overheden overlegt EZK op bestuurlijk 
en ambtelijk niveau.

Bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat
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https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/netversterking-friesland
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/onshore-projecten-nederland/netversterking-westelijk-friesland/
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/onshore-projecten-nederland/netversterking-westelijk-friesland/
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://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/rcr
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