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BETREFT Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Smart Mobility Hub (SMH)

Geachte leden van de raad,

Onlangs is via de Staatscourant bekend gemaakt dat bovengenoemd ontwerpbestemmingsplan ter inzage 
ligt. Van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen maakt TenneT TSO B V. (hierna TenneT) bij deze 
gebruik.

Het ontwerpbestemmingsplan betreft de ontwikkeling van een Smart Mobility Hub, met daarnaast binnen- en 
buiten sportfaciliteiten en publieke en maatschappelijke voorzieningen.

Binnen de grenzen van het nu ter inzage liggende ontwerpbestemmingsplan bevindt zich de ondergrondse 
150.000 Volt hoogspanningsverbinding Diemen - Bijlmer Noord (dubbel tracé), 

welke in eigendom en beheer is van TenneT.

Bij de Elektriciteitswet 1998 (de "E-wet") is TenneT aangewezen als beheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet. Zij is daarmee verantwoordelijk voor een ongestoorde werking van dit net. Een zeer 
belangrijke kerntaak van TenneT is dan ook het optimaal beheren, onderhouden en veiligstellen van nieuw 
te realiseren en gerealiseerde assets ten behoeve van een ongestoorde ligging daarvan gedurende de 
gehele levensfase. Uitgangspunt is dat deze vitale en zware infrastructuur een gepaste bescherming kent, 
verankerd in een duurzaam liggingsregime. De aanwezigheid van deze hoogspanningsverbindingen kan 
beperkingen opleveren voor het gebruik van de gronden. Hierbij zijn onder meer aspecten aan de orde 
waaronder de veiligheid van personen en goederen, de aan te houden veiligheidsafstanden, de 
bereikbaarheid van de hoogspanningsverbindingen en de benodigde ruimte voor het uitvoeren van 
onderhouds- en herstelwerkzaamheden.

De assets van TenneT, zowel boven- als ondergronds, zijn van groot belang voor de leveringszekerheid van 
elektriciteit in Nederland en daarnaast ook ruimtelijk relevant.

Ten behoeve van de leveringszekerheid en het zo efficiënt mogelijk gebruik kunnen maken van onze assets 
is het van groot belang dat deze assets te allen tijde bereikbaar zijn en blijven voor onderhoud, storingen 
en/of calamiteiten en daarnaast zoveel als mogelijk ongestoord kunnen blijven liggen c.q. aanwezig te zijn.
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Dat betekent dat bouwen en werkzaamheden in de nabijheid / op onze assets in principe niet zijn 
toegestaan.

In het plan is geen rekening gehouden met de ondergrondse hoogspanningskabels. Ter bescherming van 
het nationaal belang, de leveringszekerheid en de veiligheid van de omgeving is het noodzakelijk dat een 
hoogspanningsverbinding een gepaste bescherming heeft en houdt door het opnemen van een belemmerde 
strook, een dubbelbestemming en bijbehorende regels.
Immers is in een dubbelbestemming omschreven wat wel of niet is toegestaan. Ter bescherming van de 
leveringszekerheid en bereikbaarheid is bebouwing niet toegestaan. Doordat de kabels niet zijn opgenomen 
in het vigerende plan, heeft er geen overleg plaatsgevonden met TenneT om te bekijken of de plannen ook 
technisch realiseerbaar zijn, waardoor onderstaande situatie het gevolg is.

Juist om de gevaren zoveel mogelijk te beperken voor de medemens en om er mede op toe te kunnen zien 
dat er geen aantasting plaats kan vinden van het doelmatig en veilig functioneren van 
hoogspanningsverbindingen, streven wij ernaar om een juiste planologische borging te krijgen.

In het voorliggende ontwerpbestemmingsplan maakt u de realisatie van een Smart Mobility Hub (hierna 
SMH) mogelijk. Zoals u wellicht bekend, is TenneT met uw gemeente in gesprek over een door de gemeente 
gewenste verlegging van de bestaande assets.
Op voorhand willen we aangeven, dat realisatie van de SMH pas mogelijk is als er overeenstemming is 
bereikt met TenneT, ontwikkelende partijen en de gemeente.

In de afgelopen periode heeft er veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen gemeente Ouder-Amstel, 
ontwikkelende partijen en TenneT over de ontwikkeling van de SMH in relatie tot de eerder genoemde 
hoogspanningsverbindingen. In dat kader is enige maanden geleden geconstateerd dat de gewenste wijze 
van ontwikkeling van de SMH niet samen gaat met de aanwezigheid van de hoogspanningsverbindingen, 
omdat de Smart Mobility Hub gerealiseerd wordt bovenop het kabelbed en de belemmerde strook van deze 
bestaande verbindingen. Hierdoor ontstaat er een risico voor de levensduur en leveringszekerheid, welke 
vooralsnog niet acceptabel is. Enerzijds omdat er tijdens de realisatie schade kan ontstaan aan de 
betreffende verbindingen en anderzijds omdat na realisatie de verbindingen niet meer bereikbaar zijn voor 
regulier beheer en onderhoud en in geval van calamiteiten. In het kader van de leveringszekerheid en de 
veiligheid van de gebruikers van de toekomstige functie, acht TenneT het niet mogelijk dat beide zaken 
gelijktijdig op dezelfde plek kunnen bestaan en functioneren. Op dit moment zijn er over een oplossing nog 
geen concrete afspraken gemaakt tussen de genoemde partijen.

Volgens paragraaf 5.11 van de toelichting bij het ontwerp bestemmingsplan gaat de gemeente Ouder-Amstel 
uit van een verlegging van de hoogspanningsverbinding, waarvan het gewijzigde tracé deels binnen de 
grenzen van het bestemmingsplan is gelegen (bestemming 'Leiding - Hoogspanning'). Het in dit ontwerp 
bestemmingsplan opgenomen tracé is op initiatief van de gemeente aangegeven. Hierover is geen 
overeenstemming met TenneT. Hetzelfde geldt voor de breedte van de dubbelbestemming. In het ontwerp 
bestemmingsplan is daarnaast niet gemotiveerd dat deze verlegging uitvoerbaar is. Voor de uitvoerbaarheid 
is het in ieder geval van belang dat er overeenstemming is tussen gemeente Ouder-Amstel, ontwikkelende 
partijen en TenneT over de technische en financiële haalbaarheid van het gewijzigde tracé en de wellicht te 
verrichten onderzoeken.
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Voorts is niet gemotiveerd dat het gewijzigde tracé op de voorgestelde wijze in de waterkering kan liggen en 
hoe de binnen de bestemming 'Gemengd 1' mogelijk gemaakte functies zich verhouden tot het 
voorzorgbeleid ten aanzien van magneetvelden. Voorts blijkt uit de toelichting dat slechts een deel van het 
gewijzigde tracé binnen de grenzen van dit bestemmingsplan zijn gelegen. Dit is correct, maar voor de 
uitvoerbaarheid van het plan is het ook van belang te weten of het deel van het gewijzigde tracé dat buiten 
het plangebied is gelegen realiseerbaar is. Ook zal het gewijzigde kabeltracé buiten het plangebied leiden tot 
bestemmingsplanwijzigingen, om zo een goede planologische borging van deze assets te verkrijgen. Ik wil u 
dan ook verzoeken om hierover afspraken te maken met TenneT.

Voor een nadere toelichting op de stand van zaken van het overleg tussen gemeente Ouder-Amstel, 
ontwikkelende partijen en TenneT verwijst TenneT naar de brief met kenmerk GFO-N-REM 20-2012, d.d. 2 
november 2020 (zie bijlage). Tevens kan hierover contact worden opgenomen met de heer H. Kraus (026 
373 31 46 of Harry.Kraus@tennet.eu).

Overige informatie
TenneT bereidt zich voor op de Omgevingswet en werkt daarom onder andere aan een staalkaart voor het 
hoogspanningsnet in omgevingsplannen. Omdat in omgevingsplannen, meer dan in bestemmingsplannen, 
zal worden gestuurd op doelstellingen, zal de staalkaart vanuit de doelstelling van TenneT worden 
geformuleerd. Die doelstelling wordt uitgewerkt in bouwstenen voor het omgevingsplan. Naar verwachting is 
de staalkaart gereed begin 2021. Daarna zal deze aan de bevoegde gezagen worden gestuurd met het 
aanbod van TenneT om mee te denken met het op duurzame wijze opnemen van het hoogspanningsnet in 
omgevingsplannen.

Heeft u nog vragen?
Heeft u vragen over de inhoud van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de behandelaar van deze 
brief. Eventuele correspondentie (met vermelding van onze referentie) kunt u eveneens aan deze persoon 
richten.

Wij zien uw reactie op deze brief met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet, 
TenneT TSO B.V. «

rk.HD (Angéirgue) Avink 
Manager Real Estate Management
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BETREFT Verlegging plangebied De Nieuwe Kern 

Geachte heer Van Donkelaar,

Bij brief van 10 augustus 2020 (kenmerk 2018-033756) heeft u, namens de gemeente Ouder-Amstel en de 
grondeigenaren in het gebied De nieuwe Kern, gereageerd op onze brief van 17 juli 2020 (kenmerk GFO-N- 
REM 20-1389). Zoals aangekondigd in het gesprek dat u op 18 augustus 2020 voerde met o.a. de heer H. 
Kraus, treft u hierbij de reactie aan van TenneT ISO B.V. ('TenneT') op de in uw bovengenoemde brief 
besproken juridische aspecten.

1. Betrokken kadastrale percelen en zakenrechtelijke positie TenneT

TenneT heeft naar aanleiding van uw brief in kaart gebracht op welke kadastrale percelen de betrokken 
tracégedeelten zijn gelegen, en in hoeverre TenneT beschikt over zakelijke rechten. Dit resulteert in het 
volgende:

Bijlmer Noord - Amstelveen
De betrokken tracédelen liggen de percelen kadastraal bekend gemeente Ouder-Amstel C 4294 
(eigendom gemeente Amsterdam) en 4295 (eigendom Borchland Vastgoed B.V.). TenneT beschikt 
voor deze percelen over een recht van opstal dat is gevestigd bij akte van 28 december 1994. De 
akte van vestiging treft u bijgaand aan.

Diemen - Bijlmer Noord
De betrokken tracédelen van deze verbindingen liggen ter plaatse van de percelen kadastraal 
bekend gemeente Ouder-Amstel sectie B nrs. 4749, 4117 (eigendom gemeente Amsterdam), 4122 
(Eigendom NS Vastgoed) en 3718 (eigendom gemeente Amsterdam). Voor deze percelen is geen 
kadastraal ingeschreven recht aangetroffen.

Venserweg - Bijlmer Zuid
Hetzelfde geldt voor het uit bedrijf zijnde deel van de verbinding Venserweg - Bijlmer Zuid.
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2. Voorwaarden voor verlegging, belangenafweging en kosten

In onze brief van 17 juli 2020 hebben wij aangegeven dat wij de VTA's beschouwen als verzoeken om 
vrijwillige verlegging, en dat TenneT in beginsel bereid is om daaraan mee te werken, mits in elk geval 
voldaan wordt aan - kort samengevat - de volgende voorwaarden:

Er is een voldoende zwaarwegend belang voor verlegging aangetoond. Verzoekers dienen het 
zwaarwegende belang (zijnde de nut en noodzaak) van de verlegging te beargumenteren. 
Gemotiveerd moet worden aangegeven waarom het niet mogelijk is de bestaande verbindingen in te 
passen in de planvorming voor de Nieuwe Kern. Ingeval TenneT hiervan overtuigd is dient 
gezamenlijkheid een nieuw tracé te worden bepaald dat door TenneT uitvoerbaar wordt geacht; 
Zowel publiek- als privaatrechtelijk wordt geborgd dat de nieuwe tracédelen voor de te verleggen 
kabelverbindingen gedurende de gehele levensduur in principe ongestoord kunnen blijven liggen. Dit 
betekent dat de te verplaatsen delen van de verbindingen voor uitvoering van de werkzaamheden 
op basis van een dubbelbestemming in het bestemmingsplan (of, indien dat na 1 januari 2022 
plaatsvindt via een functie met bijbehorende activiteiten in het omgevingsplan) worden vastgelegd 
en dat de gemeente zorg draagt voor de totstandkoming van een onherroepelijk bestemmingsplan. 
Daarnaast dient voor deze delen ook een zakelijk recht van opstal te worden gevestigd.
De kosten voor het verleggen van de gewenste delen van de 150kV-kabelverbindingen worden 
volledig door de verzoekers aan TenneT vergoed (dit betreft kosten voor zowel materiaal, diensten, 
uitvoering, engineering en begeleiding al dan niet na goedkeuring van een offerte);
Eén en ander onverminderd eventuele aanvullende voorwaarden voor verlegging zoals die uit de 
ligrechten voor de huidige tracés nog kunnen voortvloeien.

In uw brief van 10 augustus 2020 stelt u zich - samengevat - op het standpunt dat het de gezamenlijke 
grondeigenaren in het plangebied vrijstaat om eenzijdig van TenneT te verlangen dat zij binnen afzienbare 
termijn, zonder het stellen van de hiervoor genoemde voorwaarden, tot verlegging zal overgaan.

TenneT deelt dit standpunt niet.

Zoals uit het voorgaande blijkt beschikt TenneT voor de verbinding Bijlmer Noord - Amstelveen over een 
recht van opstal. Dit recht is op grond van artikel 5 lid 3 van de daarbij behorende algemene bepalingen voor 
de eigenaar niet opzegbaar.

Ten aanzien van de overige tracédelen heeft TenneT geen kadastrale rechten kunnen achterhalen. In uw 
brief geeft u aan dat TenneT op die percelen niet over ligrechten beschikt. Daarvan uitgaande - TenneT 
heeft dit nog niet met zekerheid kunnen verifiëren - betekent dit dat de betreffende grondeigenaren 
krachtens verjaring de aanwezigheid van deze kabels hebben te dulden, nu deze meer dan 20 jaar geleden
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zijn aangelegd (artikel 3:314 BW).

TenneT acht zich gezien het voorgaande bevoegd om in het kader van een eventuele vrijwillige verlegging 
de hiervoor genoemde voorwaarden te stellen. Aan de door u aangehaalde brief van de gemeente 
Amsterdam van 27 mei 2015 komt in dit verband wat TenneT betreft geen betekenis toe. Deze brief had 
betrekking op de 'inlussing' van de verbinding Diemen-Amstelveen op het station Bijlmer Noord in 2015. 
Hiermee zijn de nieuwe circuits Diemen - Bijlmer Noord Zwart en Bijlmer Noord - Amstelveen Zwart 
ontstaan. De betreffende inlussing is echter niet gerealiseerd conform de bij de brief van 27 mei 2015 
gevoegde tekening. Op de betreffende tekening is nog uitgegaan van het leggen van een nieuw kabeldeel 
op de (toenmalige) percelen 4192 en 4117; de inlussing is feitelijk gerealiseerd door een korte verbinding 
onder de Borchlandweg door:

inkrs'.sM iSlIrV A|Iii>pi ib IClAUÜHRv
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Over de invulling van de hiervoor genoemde voorwaarden verder het volgende.

Zoals bekend is TenneT bij wet aangewezen om het hoogspanningsnet te beheren zodat elektriciteit 
getransporteerd kan worden. Uitval van dit transport kan leiden tot grote maatschappelijke ontwrichting. Het 
transport van elektriciteit is daarom door de Rijksoverheid als vitaal proces aangemerkt’ dat van nationaal 
belang is. Zie in dit kader ook de Nationale Omgevingsvisie waarin dit belang uitdrukkelijk wordt erkend.^ In 
het kader van deze beheerstaak acht TenneT het van groot belang om bestaande verbindingen ongestoord 
te laten liggen. Immers iedere verlegging brengt een risico met zich mee dat storingen optreden. Dit wordt 
met name veroorzaakt omdat zwakke plekken (zogenaamde verbindingsmoffen) moeten worden 
aangebracht ter plaatse van de verlegging. Daarnaast is een verlegging financieel zeer kostbaar en moeten 
hiervoor schaars beschikbare mensen en middelen worden vrijgemaakt.

https:/A«ww.nctv.nl/onclerwerpen/vitale-infrastructuur/overzicht-vitale-processen.
^ Ook het feit dat de wetgever heeft voorzien in de mogelijkheid om via de Belemmeringenwet Privaatrecht eenzijdig een gedoogplicht 
op te laten leggen onderstreept het grote maatschappelijke belang van de door TenneT beheerde verbindingen.
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Volgens TenneT dient er dan ook een voldoende zwaarwegend belang te zijn voor de verlegging van 
bestaande 150kV-kabelverbindingen. Op basis van de nu aangeleverde stukken is TenneT er nog niet van 
overtuigd dat dat belang aanwezig is. In bijlage 1 van uw brief van 10 augustus 2020 geeft u aan dat bij de 
planontwikkeling, door verschillende ontwerpbureaus, is verkend wat de ontwikkeimogelijkheden zijn 
wanneer de bestaande ondergrond, waterhuishouding en (ondergrondse) infrastructuur ongewijzigd zouden 
worden opgenomen in de plannen. Tijdens deze verkenning heeft er geen overlég met ons over het 
inpassen van de bestaande verbindingen plaatsgevonden. Evenmin zijn er studies of tekeningen overgelegd 
waaruit blijkt dat inpassing van de bestaande verbindingen in de herontwikkeling niet mogelijk is.

Bij de belangenafweging kan verder de feitelijke beschikbaarheid en juridische borging van een alternatief 
tracé niet buiten beschouwing blijven. In uw brief van 10 augustus 2020 beperkt u zich in dat verband ten 
onrechte tot alleen de planologische inpassing. TenneT stelt zoals eerder aangegeven ook eisen aan de 
feitelijke ligging van een nieuw tracé (bijvoorbeeld ten opzichte van andere infrastructuur, maar ook bomen), 
de uitvoerbaarheid, en de privaatrechtelijke borging.

Wat betreft de met verlegging gemoeide kosten geldt voorts dat TenneT niet inziet waarom zij (en daarmee 
de maatschappij) deze zou moeten dragen. Voor TenneT is uitgangspunt dat de kosten van verlegging 
wegens een (commerciële) gebiedsontwikkeling dienen te landen bij degenen die door de 
verlegging/herontwikkeling worden gebaat, i.c. de betrokken grondeigenaren en/of de betrokken gemeenten. 
De betreffende kosten zullen binnen de grondexploitatie moeten worden opgevangen. Dat is ook waar de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) vanuit gaat. De gemeente Ouder-Amstel staat zo nodig het instrument van 
het exploitatieplan ter beschikking om eenzijdig kostenverhaal te plegen bij de uiteindelijke ontwikkelaars.

Dat TenneT thans bereid is tot overleg over een vrijwillige verlegging, betekent nadrukkelijk niet dat zij enig 
recht, zoals een beroep op de niet-opzegbaarheid van het opstalrecht en/of haar eventuele aanspraken uit 
hoofde van verjaring, prijsgeeft. TenneT behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om de onderhandelingen 
over vrijwillige verlegging op elk door haar gewenst moment af te breken, zonder dat daarvoor een 
zwaarwegend belang of een motivering vereist is. Eerst bij een schriftelijk vastgelegde overeenstemming die 
door beide partijen bevoegdelijk is ondertekend, is TenneT rechtens gebonden.

3. Verdere voortgang en planning

TenneT verneemt graag of het vorenstaande inmiddels voldoende reden is voor de betrokken 
grondeigenaren om op basis van de eerdere genoemde voorwaarden met elkaar in overleg te treden.

Zoals ook tijdens het gesprek op 18 augustus 2020 door de heer Kraus namens TenneT is aangegeven, is 
en blijft TenneT in de tussentijd bereid om mee te denken over de technische aspecten van de gewenste 
verlegging, als ware TenneT daartoe wél verplicht, zodat onnodig tijdsverlies wordt voorkomen. Gezien de 
parallel lopende juridische discussie geschiedt ook dat wel onder voorbehoud van rechten. Wij herhalen 
daarbij nog eens expliciet dat de door u genoemde planning in de brief van 10 augustus 2020 voor TenneT
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niet haalbaar is. Zoals ook in onze brief van 17 juli 2020 is aangegeven dient op dit moment rekening te 
worden gehouden met een indicatieve doorlooptijd van 4 a 5 jaar. Dit is nadrukkelijk een indicatie.
Aangezien de belasting van TenneT als netbeheerder in het kader van de energietransitie de komende jaren 
aanzienlijk toeneemt zullen werkzaamheden mogelijk geprioriteerd moeten worden en valt niet uit te sluiten 
dat voor een eventuele verlegging in De Nieuwe Kern een langere termijn geldt, zulks mede afhankelijk van 
de concrete omstandigheden van het geval.

Tot slot hechten wij eraan op te merken dat zowel de grondeigenaren als de gemeente Ouder-Amstel al 
geruime tijd bekend zijn met de aanwezigheid van de 150 kV verbindingen in het plangebied. Wij wijzen in 
dit verband op de in 2015 met u gevoerde correspondentie en de zienswijzen die TenneT heeft ingediend op 
het voorbereidingsbesluit.

Het volgende technisch overleg staat gepland op 5 november 2020. TenneT stelt voor de juridische 
discussie tussen partijen vooralsnog los te blijven koppelen van de technische besprekingen. Wij vernemen 
graag uw reactie op het vorenstaande. Als er behoefte bestaat aan een bespreking staat TenneT daarvoor 
open.

Hoogachtend, 
TenneT TSO B.V.

Angelique 
Avink

Digitaal ondertekend door 
Angelique Avink 
Datum: 2020.11.03 08:44:35 
+01'00'

mr. A.H.D (Angélique) Avink 
Manager Real Estate Management
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