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Persbericht: Hoogspanningsverbinding Doetinchem - Voorst 

 
Milieueffecten 380 kV hoogspanningsverbinding 

Doetinchem - Voorst goed beschreven 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de 380 kV hoogspan-

ningsverbinding tussen Doetinchem en de Duitse grens bij Voorst beoordeeld. 

Zij vindt dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft. 

 

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 EZ en van IenM - besluiten over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De landelijke netbeheerder TenneT wil samen met haar Duitse partner Amprion een 

nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Nederland en Duitsland aanleggen. 

Het Nederlandse deel wordt ca. 22 km lang en loopt van Doetinchem tot de grens bij 

Voorst. Het tracé en de manier waarop de verbinding wordt uitgevoerd worden vastge-

legd in een inpassingsplan. De ministers van EZ en van IenM nemen hierover een be-

sluit. Voorafgaand aan het besluit zijn de tracé-alternatieven en de milieugevolgen on-

derzocht in een milieueffectrapport. De ministers hebben de Commissie m.e.r. ge-

vraagd om het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

De Commissie vindt het milieueffectrapport van goede kwaliteit. Met name de effecten 

op natuur en op landschap zijn heel goed uitgewerkt. Ook maakt het rapport goed dui-

delijk welke afwegingen een rol hebben gespeeld bij de keuze voor het uiteindelijke 

voorkeurstracé. 

 

Mede naar aanleiding van de zienswijzen heeft de Commissie overwogen of een on-

dergronds alternatief uitgewerkt had moeten worden in het rapport. Maar uiteindelijk 

heeft de Commissie geconcludeerd dat ondergrondse aanleg voor deze verbinding niet 

als reëel alternatief gezien kan worden. De kans op stroomstoringen is bij de huidige 

stand van de techniek nog te groot. 
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