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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Lourens Loeven, 030 – 234 76 76. 
 

Persbericht 

 
 
Milieueffecten uitbreiding hoogspanningsnet  
Diemen-Lelystad goed in beeld 
 

De milieueffecten voor de uitbreiding van het hoogspanningsnet tussen Diemen 

en Lelystad zijn goed beschreven in het milieueffectrapport. Dat zegt de Commis-

sie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De ministers 

van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-

ties vroegen de Commissie de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

TenneT, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, wil tussen Diemen en Lely-

stad de capaciteit van dat net vergroten. Hiervoor moeten op een aantal plaatsen werk-

zaamheden uitgevoerd worden. Voordat de ministers besluiten over deze plannen zijn 

de milieugevolgen onderzocht en vastgelegd in een milieueffectrapport. 

 

Het rapport beschrijft helder het nut en de noodzaak van de vergroting van de capaciteit. 

Er zijn drie opties met elkaar vergeleken en het blijkt dat de verwachte milieueffecten 

niet verschillen. Ondanks de uitbreiding van de capaciteit van de hoogspanningsleiding 

zullen er 254 woningen minder binnen de magneetveldzone vallen. Dit komt door het 

toepassen van een slimme technische maatregel. 

 

De Commissie beveelt de ministers aan om naar de sinds 2015 sterk toegenomen neer-

slag van stikstof op het natuurgebied Naardermeer te kijken. Beschouw deze toename 

samen met de extra stikstofuitstoot door de geplande werkzaamheden, zegt de Com-

missie. 

 

----------------------------------------------------------- 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - besluit over 

het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3298
http://www.commissiemer.nl/

