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Persbericht 
 

 
Milieueffecten hoogspanningsstation Bolsward 
goed in beeld 
 
De milieueffecten van een nieuw hoogspanningsstation in Bolsward zijn goed in 
beeld in het milieueffectrapport voor de netversterking westelijk Friesland. Dat 
zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. 
De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties hadden de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te 
beoordelen. 
 
TenneT wil in westelijk Friesland een hoogspanningsstation van 110 kV bouwen om het 
hoogspanningsnet in Friesland te versterken. Ze wil dit station met ondergrondse kabels 
daarop aansluiten. Dit is nodig om bijvoorbeeld windpark Fryslân in de toekomst hierop 
aan te kunnen sluiten. Voordat de ministers besluiten over het plan zijn de milieugevol-
gen onderzocht in een milieueffectrapport.  
 
De keuze voor Bolsward als locatie van het hoogspanningsstation is goed beschreven 
in het rapport. Bij de start waren er vijftien potentiële locaties. Tien vielen af vanwege te 
grote negatieve effecten zoals geluidhinder en schade aan natuurgebieden en land-
schap. De vijf overgebleven opties zijn daarna gedetailleerd onderzocht. Uiteindelijk is 
gekozen voor een van de locaties in Bolsward, namelijk de locatie aan de Klaverweg 
ten westen van het bedrijventerrein De Marne.  
De milieueffecten zijn goed in beeld. Goed is onderbouwd dat er geen gevoelige be-
stemmingen binnen de magneetveldcontouren van de stationslocatie liggen en ook niet 
op het tracé van de ondergrondse kabels.  
 
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport goede informatie bevat om een besluit 
te kunnen nemen over het inpassingsplan waarin het milieubelang volwaardig wordt 
meegewogen.  
 
----------------------------------------------------------- 
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/3353
http://www.commissiemer.nl/

