
 

 

 

 
Beantwoording vragen digitale informatiebijeenkomst 21 
december 2021 in het kader van de terinzagelegging van het 
ontwerp-inpassingsplan en milieueffectrapport van de 
verbinding Zuid-West 380 kV Oost. 
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Geachte lezer, 

In het kader van de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan en het bijbehorende 
milieueffectrapport van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost, organiseerden het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat en TenneT op 21 december 2021 een digitale informatieavond. Tijdens 
deze bijeenkomst zijn er door deelnemers aan de bijeenkomst diverse vragen gesteld.  Deze vragen en de 
antwoorden daarop vindt u hieronder.  

 

  
Overige informatiebijeenkomsten 
Op 11 januari 2022 organiseren het ministerie van EZK en TenneT een tweede algemene, digitale 
informatiebijeenkomst. Op 13 januari wordt een digitale themabijeenkomst over magneetvelden en 
gezondheid georganiseerd. Deze bijeenkomsten starten om 19.00 uur en duren tot 20.30 uur. Om deel te 
kunnen nemen is aanmelden via www.rvo.nl/zuid-west-380kV-oost nodig.  
 
Deelnemers kunnen via het aanmeldformulier op de website ook alvast hun vragen doorgeven. 
 

 

 
  

http://www.rvo.nl/zuid-west-380kV-oost
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Vragen gesteld tijdens de informatiebijeenkomst op 21 december 2021 

1. Algemeen 
1: Een deel van de stroom die bij Zeeland wordt opgewekt gaat straks naar industrie gebied Antwerpen. Waarom 
hier alle masten en lasten? 

In de paragrafen 2.4 en 2.5 van de toelichting bij het Inpassingsplan 
(https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Ontwerp-inpassingsplan-Zuid-West-380kV-Oost.pdf) wordt ingegaan 
op de noodzaak voor de nieuwe hoogspanningsverbinding. In de netberekeningen is rekening gehouden met de 
behoefte aan import/export vanuit en naar België. Kort gezegd zal er zich een knelpunt voordoen als er sprake is van 
import uit België. En ook het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het bestaande hoogspanningsnet zorgt 
voor een knelpunt. Bij onderhoud zou de capaciteit van de hoogspanningsverbinding met 2/3 beperkt moeten 
worden. Een dergelijke beperking is economisch niet verantwoord vanuit het oogpunt van de producenten van 
energie. 

2: Waarom wordt er voor het traject niet gekozen om de bestaande 380 kV en de nieuwe verbinding niet in 1 mast 
te hangen? 

In 2013 heeft KEMA onderzoek naar de stabiliteit voor het hoogspanningsnet uitgevoerd. Dit heeft geleid tot het 
rapport Systeemtechnische consequenties toepassing 4-circuit Wintrack in het EHS-net van 24 januari 2014. Uit het 
onderzoek is naar voren gekomen dat voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg, en dan 
met name voor het tracédeel tussen Rilland en Tilburg, een combinatie van twee 380 kV-verbindingen in één mast 
niet realistisch is. 

Het rapport vindt u op: https://www.zuid-west380kv.nl/oost/documents/Eindrapport-13-3355-Impact-
4circuitsverbindingen-op-TenneT-net-24-01-2014-web-5b927623-3d88-4dc3-a0cf-21dbc35ff8bd.pdf  

De project-specifieke beoordeling voor een gecombineerde 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Borssele en 
Rilland en tussen Rilland en Tilburg vindt u via:  

https://www.zuid-west380kv.nl/oost/documents/14-338a-Project-specifieke-beoordeling-380-kV-combinatielijn-
Borssele-Rilland-en-Rilland-Tilburg-v-22-juli-small-5b9275d2-1fe0-4eae-9643-7bc5c35ff8bd.pdf 

2. Keuze mbt het tracé (lokale vragen) 
 
3a: Kunnen jullie daar voor Zevenbergschen Hoek nog een keer achteraan gaan? Knik was mogelijk en hebben we 
ruim 2 jaar aan meegedacht en gewerkt als bewoners. 

3b: Kunnen de samenwerkende overheden en TenneT nog een keer de realistische knik bij Zevenbergschen Hoek 
onder de aandacht brengen bij de gemeente.  

Het ministerie van EZK, de gemeente en TenneT hebben dit meerdere keren met elkaar besproken. De 
staatssecretaris van EZK heeft op 7 september 2021 in een brief (https://www.zuid-
west380kv.nl/oost/documents/Reactie-op-verzoek-tot-heroverweging-trace-van-de-hoogspanningsverbinding-Zuid-
West-380-kV-Oost-613b3b5e-2c88-4468-833a-3ee1c35ff8bd.pdf) aan de gemeente Moerdijk geschreven dat zij 
vasthoudt aan de keuze voor het tracé zoals beschreven in het ontwerp-inpassingsplan. In deze brief staan ook haar 
argumenten. O.a. geeft zij aan dat het aantal gevoelige bestemmingen belangrijk is, maar niet het enige argument 
waarmee zij rekening moet houden. 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Ontwerp-inpassingsplan-Zuid-West-380kV-Oost.pdf
https://www.zuid-west380kv.nl/oost/documents/Eindrapport-13-3355-Impact-4circuitsverbindingen-op-TenneT-net-24-01-2014-web-5b927623-3d88-4dc3-a0cf-21dbc35ff8bd.pdf
https://www.zuid-west380kv.nl/oost/documents/Eindrapport-13-3355-Impact-4circuitsverbindingen-op-TenneT-net-24-01-2014-web-5b927623-3d88-4dc3-a0cf-21dbc35ff8bd.pdf
https://www.zuid-west380kv.nl/oost/documents/14-338a-Project-specifieke-beoordeling-380-kV-combinatielijn-Borssele-Rilland-en-Rilland-Tilburg-v-22-juli-small-5b9275d2-1fe0-4eae-9643-7bc5c35ff8bd.pdf
https://www.zuid-west380kv.nl/oost/documents/14-338a-Project-specifieke-beoordeling-380-kV-combinatielijn-Borssele-Rilland-en-Rilland-Tilburg-v-22-juli-small-5b9275d2-1fe0-4eae-9643-7bc5c35ff8bd.pdf
https://www.zuid-west380kv.nl/oost/documents/Reactie-op-verzoek-tot-heroverweging-trace-van-de-hoogspanningsverbinding-Zuid-West-380-kV-Oost-613b3b5e-2c88-4468-833a-3ee1c35ff8bd.pdf
https://www.zuid-west380kv.nl/oost/documents/Reactie-op-verzoek-tot-heroverweging-trace-van-de-hoogspanningsverbinding-Zuid-West-380-kV-Oost-613b3b5e-2c88-4468-833a-3ee1c35ff8bd.pdf
https://www.zuid-west380kv.nl/oost/documents/Reactie-op-verzoek-tot-heroverweging-trace-van-de-hoogspanningsverbinding-Zuid-West-380-kV-Oost-613b3b5e-2c88-4468-833a-3ee1c35ff8bd.pdf
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3c: Wij zien diverse reconstructies. Bij ons (Zevenbergschen Hoek) is 2 jaar overlegd over een uitstekend alternatief. 
Waarom zet TenneT geen druk op het ministerie om dit advies over te nemen? 

Gezien de effecten op landschap (geen knik in het tracé), nettechniek (complexiteit – er is zowel een tijdelijke 150kV-
verbinding als een tijdelijke 380kV-verbinding nodig over de A16 alsmede over het spoor / de HSL) en kosten is 
gekozen voor een tracé zonder extra knik. TenneT heeft het ministerie van EZK geadviseerd voor deze variant. Meer 
informatie vindt u in deze brief:  https://www.zuid-west380kv.nl/oost/documents/Reactie-op-verzoek-tot-
heroverweging-trace-van-de-hoogspanningsverbinding-Zuid-West-380-kV-Oost-613b3b5e-2c88-4468-833a-
3ee1c35ff8bd.pdf 

4: Hetzelfde geldt voor 's Gravenmoer, ook daar is gevraagd en jaren gewerkt aan een alternatief, maar dat is ook 
niet overgenomen. 

De keuze van de staatssecretaris is in lijn met het advies van de Samenwerkende Overheden. Paragraaf 3.11.11 van 
het ontwerp-IP (https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Ontwerp-inpassingsplan-Zuid-West-380kV-Oost.pdf) 
geeft hiervoor de onderbouwing. 

Bij ’s-Gravenmoer is verzocht om- vanaf de kruising van de verbinding met De Donge – een knik in het tracé aan te 
brengen. Met de knik zou het tracé op grotere afstand komen van ’s-Gravenmoer. 

Bij ’s-Gravenmoer is het nieuwe tracé zo strak mogelijk gebundeld met de bestaande 380kV-verbinding. De verbinding 
komt op ruim 400 meter van de woningen aan de Lange Veertel en op ca. 120 meter van de dichtst bij gelegen woning 
aan de Waspikse weg. 

De gevraagde knikvariant is onderzocht, maar leidt niet tot minder impact op landschap en natuur. Ook wat betreft 
nettechniek leidt de knikvariant niet tot een betere situatie. De knik leidt wel tot € 20 miljoen meerkosten, omdat bij 
de knikvariant de bestaande 380kV-verbinding over een lengte van ca. 2 kilometer ook verplaatst moet worden.  

Ook al begrijpen we dat een verbinding op grotere afstand van ’s-Gravenmoer wenselijk is, is deze knikvariant echter 
geen proportioneel alternatief. 

3. Verbinding Geertruidenberg – Tilburg 
 
5: Aanvankelijk was er sprake dat na realisatie van deze nieuwe 380 kV lijn de oude 380 kV zou verdwijnen, is dit 
nog zo (verbinding Geertruidenberg - Tilburg)? Zoals ik op de atlas zie loopt er een 380 kV verbinding van 
Geertruidenberg naar Tilburg. Komt de nieuwe er naast te lopen of verdwijnt de oude? 

6: Tussen Geertruidenberg en Tilburg komt de nieuwe verbinding naast de bestaande 380 kV verbinding te lopen. 
De bestaande 380 kV verbinding wordt niet weggehaald. --> Op deze kaart staat toch echt dat de bestaande 
verbinding wordt afgebroken. Of zie ik iets over het hoofd? 

Tussen Geertruidenberg en Tilburg komt de nieuwe verbinding naast de bestaande 380 kV verbinding te lopen 
(‘gebundeld’). De bestaande 380 kV verbinding wordt niet weggehaald. Zie ook het antwoord op vraag 2. 

De bestaande 380kV-verbinding tussen Geertruidenberg en Tilburg blijft staan tussen Geertruidenberg en de 
Moersedreef (gemeentegrens tussen Dongen en Loon op Zand). 

https://www.zuid-west380kv.nl/oost/documents/Reactie-op-verzoek-tot-heroverweging-trace-van-de-hoogspanningsverbinding-Zuid-West-380-kV-Oost-613b3b5e-2c88-4468-833a-3ee1c35ff8bd.pdf
https://www.zuid-west380kv.nl/oost/documents/Reactie-op-verzoek-tot-heroverweging-trace-van-de-hoogspanningsverbinding-Zuid-West-380-kV-Oost-613b3b5e-2c88-4468-833a-3ee1c35ff8bd.pdf
https://www.zuid-west380kv.nl/oost/documents/Reactie-op-verzoek-tot-heroverweging-trace-van-de-hoogspanningsverbinding-Zuid-West-380-kV-Oost-613b3b5e-2c88-4468-833a-3ee1c35ff8bd.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Ontwerp-inpassingsplan-Zuid-West-380kV-Oost.pdf
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Eerder is wel onderzocht of er twee 380kV-verbindingen in één mast gecombineerd kunnen worden. Voor de 
verbinding tussen Rilland en Tilburg is hierover in 2014 geconcludeerd dat de combinatie niet realistisch is.  

Het rapport met het onderzoek naar de mogelijkheid om twee 380kV-verbindingen op één mast te combineren, vindt 
u op: https://www.zuid-west380kv.nl/oost/documents/Eindrapport-13-3355-Impact-4circuitsverbindingen-op-
TenneT-net-24-01-2014-web-5b927623-3d88-4dc3-a0cf-21dbc35ff8bd.pdf  

De project specifieke beoordeling voor een gecombineerde 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Borssele en 
Rilland en tussen Rilland en Tilburg vindt u via:  

https://www.zuid-west380kv.nl/oost/documents/14-338a-Project-specifieke-beoordeling-380-kV-combinatielijn-
Borssele-Rilland-en-Rilland-Tilburg-v-22-juli-small-5b9275d2-1fe0-4eae-9643-7bc5c35ff8bd.pdf  

Tussen de Baan en de Paalstraat (Loon op Zand) knikt de nieuwe verbinding richting het oosten (richting de Zijlstraat 
in Loon op Zand). De bestaande 380kV-verbinding loopt parallel aan de nieuwe verbinding richting het oosten en 
verder richting het nieuwe 380kV-hoogspanningsstation Tilburg. De bestaande 380kV-verbinding wordt voor dit 
tracégedeelte verplaatst. Dit noemen we een reconstructie. 

(Enkel) vanaf de Paalstraat richting het zuiden – richting het nieuwe 380kV-hoogspanningsstation Tilburg wordt de 
bestaande 380kV-verbinding gesloopt. In de nieuwe situatie loopt de bestaande 380kV-verbinding dan parallel aan de 
nieuwe 380kV-verbinding. 

7: Gaat de 150kv lijn van Geertruidenberg naar Waalwijk/Den Bosch wel of niet weg? Zo ja welk jaar ongeveer? 

De 150kV lijn van Geertruidenberg naar Waalwijk/Den Bosch gaat niet weg. Wel wordt het bovengrondse deel over de 
woonkernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer ondergronds gebracht op een locatie ten zuiden van de 
woonkernen. De bestemmingsplanprocedure is net afgerond. In 2022 leggen we de nieuwe ondergrondse kabel aan 
en we verwachten in 2023/2024 de masten weg te kunnen halen.  

Meer informatie is te vinden op www.tennet.eu/geertruidenberg 

4. Bosroute 
 
8: Waarom wordt bij de bosroute in Loon op Zand niet serieus gekeken naar alternatief aangedragen door 
bewonersgroep waarmee enkele gevoelige bestemmingen worden vermeden en alle ter plaatse belangen beter en 
evenredig gediend? 

Er zijn meerdere varianten met de omgeving besproken. Voor deze varianten is onder meer gekeken naar de aspecten 
natuur en leefomgeving. Het huidige tracé (zie het ontwerp-inpassingsplan) geeft naar mening van het ministerie van 
EZK een passende invulling aan de verschillende belangen in de Bosroute.  

Het door de bewoners voorgestelde alternatief ligt meer ‘in’ het bos en kent een aanzienlijke knik. Dit alternatief 
scoort slechter op natuur en landschap en heeft daarmee niet de voorkeur boven de gekozen variant Bruin Plus. 

9: Kan er aangegeven worden waarin de Bosroute dan afwijkt van de Brabantse Wal? 

10: Waarom wordt eerder een natuurgebied ontzien door ondergronds te gaan, maar wordt er bij natuurgebied 
Huis ter Heide niet gekozen om ondergronds te gaan? 

https://www.zuid-west380kv.nl/oost/documents/Eindrapport-13-3355-Impact-4circuitsverbindingen-op-TenneT-net-24-01-2014-web-5b927623-3d88-4dc3-a0cf-21dbc35ff8bd.pdf
https://www.zuid-west380kv.nl/oost/documents/Eindrapport-13-3355-Impact-4circuitsverbindingen-op-TenneT-net-24-01-2014-web-5b927623-3d88-4dc3-a0cf-21dbc35ff8bd.pdf
https://www.zuid-west380kv.nl/oost/documents/14-338a-Project-specifieke-beoordeling-380-kV-combinatielijn-Borssele-Rilland-en-Rilland-Tilburg-v-22-juli-small-5b9275d2-1fe0-4eae-9643-7bc5c35ff8bd.pdf
https://www.zuid-west380kv.nl/oost/documents/14-338a-Project-specifieke-beoordeling-380-kV-combinatielijn-Borssele-Rilland-en-Rilland-Tilburg-v-22-juli-small-5b9275d2-1fe0-4eae-9643-7bc5c35ff8bd.pdf
http://www.tennet.eu/geertruidenberg
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Het uitgangspunt voor de nieuwe 380kV-verbinding is een bovengronds tracé. Enkel bij knelpunten kan er een 
ondergrondse 380kV-kabel worden gebruikt. De lengte van deze ondergrondse kabel is maximaal 10 kilometer voor 
het gehele traçé. 

De Brabantse Wal is een Natura 2000-gebied. Daarnaast ligt het tracé nabij Woensdrecht in de zogenoemde 
vliegfunnel van vliegbasis Woensdrecht. In de vliegfunnel gelden hoogtebeperkingen. Tevens kan hier gebruik 
gemaakt worden van de reeds aanwezige buisleidingenstraat van LSNed. 

Bij de Bosroute kruist het tracé het gebied Huis ter Heide. Dit is geen Natura 2000-gebied.  

11: In de bosroute gaan bomen voor mensen? 

Bij het zoeken van een nieuw tracé voor de hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg is naar diverse effecten 
gekeken, waaronder leefomgeving (aantal gevoelige bestemmingen – dit zijn woningen in de magneetveldzone), 
landschap, natuur, nettechniek. 

De bosroute vermijdt een woning, gelegen aan de westzijde van Kraanven. Ook vermijdt het tracé stuifduinen. De 
nieuwe verbinding komt daarnaast op ruime afstand van overige woningen aan het Kraanven en Blauwloop. Wel kent 
het tracé bij de Bergstraat een gevoelige bestemming. 

Ondanks de westelijke passage van de stuifduinen is er een zo oostelijk mogelijk tracé gezocht om het raakvlak met 
NNB te beperken en in het half open landschap Lobelia zo veel mogelijk aan de oostelijke rand te staan. 

12: Kan de gevoelige bestemmingen ter plaatse van de bosroute worden ontzien door ondergrondse bekabeling?  

Voor de nieuwe 380kV-verbinding geldt dat deze bovengronds wordt gebouwd, tenzij er sprake is van een knelpunt. 
Bij knelpunten kan het bijvoorbeeld gaan om een knelpunt op het gebied van milieu, vergunbaarheid en/of technische 
uitvoerbaarheid. 

De Bosroute is geen knelpunt waardoor een ondergrondse 380kV-verbinding niet aan de orde is. Er is een realistisch 
bovengronds tracé. 

13: Zoals is opgemerkt, is bij bosroute in Loon op Zand overleg eenzijdig en worden alternatieven door 
bewonersgroep niet serieus genomen. 

In 2018 is met diverse betrokkenen gesproken over de Bosroute, waaronder de eigenaren van de (voormalige) 
nertsenfarm aan de Bergstraat. Daarnaast is, na de tracékeuze van de minister van Economische Zaken en Klimaat uit 
september 2019, gesproken met bewoners / betrokkenen aan de oostzijde van de Bosroute. De gesprekken ná de 
keuze van september 2019 hebben geleid tot de afweging van  9 tracévarianten. 

De gesprekken hebben geleid tot een heroverweging van het tracé en de keuze voor variant Bruin Plus, zoals 
beschreven in het ontwerp-inpassingsplan. Weliswaar hadden de bewoners/betrokkenen aan de oostzijde van de 
Bosroute graag gezien dat het tracé aan de westzijde van het bosgebied en door het half open landschap Lobelia zou 
komen. De alternatieven van de bewoners zijn serieus in de afweging meegenomen. Er is echter een afweging 
gemaakt, waarmee het tracé toch aan de oostzijde van het bosgebied en aan de oostelijke rand van het half open 
landschap komt. 

 



 

 

 
 TenneT TSO B.V. 
DATUM 28 december 2021 
PAGINA 6 van 13 

 

Zie ook het ontwerp-inpassingsplan https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Relevante-onderzoeken-
adviezen-en-correspondentie-tracekeuze-Zuid-West-380-kV-Oost.pdf. 

14: In tegenstelling tot wat wordt aangegeven, zijn niet alle bewoners van gevoelige bestemmingen geïnformeerd 
t.a.v. bosroute, Loon op Zand 

Na de keuze van het voorgenomen tracé in juli 2017 is door TenneT met alle gevoelige bestemmingen contact 
opgenomen. Ook bewoners van gevoelige bestemmingen in de bosroute zijn benaderd. Dit betreft alle woningen die 
in lijn met het beleidsadvies van de staatssecretaris van VROM uit 2005 en de verduidelijking daarvan uit 2008 als 
gevoelige bestemming kunnen worden gezien. Ook eigenaren van objecten die destijds te koop stonden zijn door ons 
benaderd. Nadat objecten verkocht zijn is door TenneT ook met de nieuwe bewoners vroegtijdig contact gezocht om 
hen in te lichten. Overige woningen in de nabijheid van de toekomstige verbindingen zijn niet actief benaderd maar 
wel geïnformeerd door TenneT en het ministerie.  

5. DOW-leiding 
 
15: Wat gaat er gebeuren met de DOW leiding bij Vlietweg Roosendaal? En wat zijn de kosten hiervan? 

De Dow-leiding tussen de Noordstraat te Roosendaal en de Sint Antoinedijk te Oud Gastel meandert tussen de in het 
gebied liggende buisleidingenstraat en de A17. 

Op dit gedeelte van het tracé zijn er diverse masten, ook ten noorden van Roosendaal, die een raakvlak hebben met 
de Dow-leiding. Vanwege dit raakvlak wordt de Dow-leiding tussen de Noordstraat en de Sint Antoinedijk verlegd naar 
de buisleidingenstraat. Juist de buisleidingenstraat is bedoeld om leidingen, zoals de Dow-leiding, te bundelen in één 
strook. 

TenneT heeft eerder een inschatting gemaakt dat de verleggingskosten van de Dow-leiding € 10,5 miljoen bedragen 
(bijlage 30, onder nummer 12, bij de Toelichting op het ontwerp-Inpassingsplan). 

TenneT is nader in gesprek met Dow over de uitwerking van de verlegging. 

Zie ook bijlage 30 (https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Relevante-onderzoeken-adviezen-en-
correspondentie-tracekeuze-Zuid-West-380-kV-Oost.pdf, onder nummer 12, bij de Toelichting op het ontwerp-
Inpassingsplan). 

6. Verkabeling 
 
16: Waarom geen langer tracé ondergronds? 

Er is grote maatschappelijke druk om nieuwe hoogspanningslijnen ondergronds aan te leggen. Voor 380 kV kàn en 
gebeurt dit slechts in zeer beperkte mate. Wereldwijd is er beperkte, maar groeiende kennis en ervaring met de 
bedrijfsvoering van kabels in een vermaasd netwerk op 380kV spanningsniveau en het effect op de leveringszekerheid 
van het net. Verder is de hersteltijd bij storingen langer dan bij bovengrondse verbindingen om ondergrondse aanleg 
grootschalig toe te passen. Ook is het effect van storingen op ring-verbindingen en interconnectoren van het 380 kV-
net zeer groot. Dit zijn de voornaamste redenen om ondergrondse aanleg niet grootschalig toe te passen. 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Relevante-onderzoeken-adviezen-en-correspondentie-tracekeuze-Zuid-West-380-kV-Oost.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Relevante-onderzoeken-adviezen-en-correspondentie-tracekeuze-Zuid-West-380-kV-Oost.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Relevante-onderzoeken-adviezen-en-correspondentie-tracekeuze-Zuid-West-380-kV-Oost.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Relevante-onderzoeken-adviezen-en-correspondentie-tracekeuze-Zuid-West-380-kV-Oost.pdf
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Aanvullend hierop is het vanuit het oogpunt van leveringszekerheid zeer ongewenst om ondergrondse kabels aan te 
leggen op cruciale verbindingen, zoals de landelijke 380 kV-ring, interconnectoren en verbindingen tussen 
interconnectoren en de landelijke ring.  

17: Ondergronds is duurder? 

Dat klopt. Een ondergrondse 380 kV hoogspanningsverbinding is meer dan twee keer zo duur als een bovengrondse 
380 kV hoogspanningsverbinding.  

7. Mastkeuze 
 
18a: De vakwerkmasten zijn echt oerlelijk en het argument deze te gebruiken ipv de wintrackmasten is voor mij en 
meerdere belanghebbenden echt niet te begrijpen. In andere regio's in de randstad bijvoorbeeld zie je die wintrack 
masten wel. Is dit een definitieve beslissing om vakwerkmasten te gebruiken of is er nog ruimte voor een 
heroverweging? 

18b: Ook ik ben wel benieuwd of de beslissing voor Moldaumasten al definitief is? Het lijkt mij dat de 
wintrackmasten veel slanker zijn dan de gigantisch ogende Moldaumasten 

18c: Zijn de vakwerkmasten vanwege de kosten gekozen? 

18d: Waarom in zeeland wel Wintrack en in Brabant niet ?  

Ten aanzien van de vraag of vakwerkmasten of wintrackmasten mooi of lelijk zijn, zullen de smaken verschillen. Een 
aantal mensen zal de wintrackmast mooier vinden. Anderen verkiezen de vakwerkmasten. In Zeeland is geen sprake 
van bundeling met bestaande vakwerkmasten. Hoogspanningsstation Rilland biedt de mogelijkheid om een ander 
masttype te kiezen zonder storend landschappelijk effect. 

In het geval van de mastkeuze voor de nieuwe 380kV-verbinding tussen Rilland en Tilburg hebben de minister van 
Economische Zaken en Klimaat en de Samenwerkende Overheden aan TenneT verzocht om onderzoek te doen naar 
de best passende mast voor de nieuwe hoogspanningsverbinding. Denk hierbij aan technische functionaliteit, 
onderhoudbaarheid, milieueffecten, omgevingseffecten, landschappelijke inpassing en kosten.  

De bevindingen van dit onderzoek zijn opgenomen in de notitie Zuid-West 380kV Oost – Mastkeuze – Vakwerkmast 
Moldau. Deze notitie is onder punt 9 van bijlage 30 ‘Relevante Onderzoeken 
(https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Relevante-onderzoeken-adviezen-en-correspondentie-tracekeuze-
Zuid-West-380-kV-Oost.pdf) bij de toelichting op het ontwerp-Inpassingsplan opgenomen.  

Het verschil in kosten tussen vakwerk en Wintrack was bij de keuze niet doorslaggevend. Wel de afweging dat bij een 
keuze voor Wintrack bestaande vakwerkmasten mogelijk vervangen zouden moeten worden door Wintrackmasten 
vanwege de door de Samenwerkende Overheden gewenste eenduidigheid. 

19: Geldt de “gevoelige zone” vanuit de uiterste perceelsgrens tot aan het hart van de Moldaumasten? 

In bijlage 9 bij de toelichting van het ontwerp-Inpassingsplan 
(https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Magneetveldonderzoeken_Geredigeerd2.pdf) is de informatie 
opgenomen omtrent de magneetveldzone van de nieuwe 380kV-verbinding tussen Rilland en Tilburg. 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Relevante-onderzoeken-adviezen-en-correspondentie-tracekeuze-Zuid-West-380-kV-Oost.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Relevante-onderzoeken-adviezen-en-correspondentie-tracekeuze-Zuid-West-380-kV-Oost.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Magneetveldonderzoeken_Geredigeerd2.pdf
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In het rapport ‘Specifieke magneetveldzones RLL-TLB 380: Situatie H1.3’ vindt u de informatie over de breedte van de 
magneetveldzone van de nieuwe verbinding. In het rapport staat in tabel 4.1 de specifieke magneetveldzone. De zone 
wordt benoemd vanuit de hartlijn van de hoogspanningsverbinding. Er is een linker zone en een rechter zone. De 
zones moeten als links en rechts worden gezien staand met de rug gericht naar Rilland.  

20: Het is erg triest dat mensen die er tegen moeten kijken niet betrokken zijn bij de keuze van de mast. Kan hier 
bezwaar tegen gemaakt worden? 

De keuze voor de Moldaumast is onderdeel van het (ontwerp-)Inpassingsplan. Daarmee is het mogelijk om hiertegen 
een zienswijze in te dienen. 

21: Op hoeveel meter van de masten en lijnen mag er gebouwd worden? 

Er is niet direct een eenduidig antwoord te geven op deze vraag. 

Onderdeel van het Inpassingsplan is een plankaart. Op de plankaart staat een planzone waarin de zone wordt 
vastgelegd waar de nieuwe verbinding komt te staan. Op sommige tracédelen is de planzone 56 meter breed. Op 
andere tracédelen is de zone 62 meter breed. 

Binnen de planzone gelden beperkingen. Dit wil niet zeggen dat er helemaal niet gebouwd mag worden. Waar en hoe 
hoog gebouwd mag worden, is afhankelijk van de specifieke locatie binnen de planzone. Een belangrijke beperking is 
een hoogtebeperking. 

Buiten de planzone kan in beginsel vrij gebouwd worden. Toch moet ook bij bouwen buiten de planzone gekeken 
worden naar de afstand ten opzichte van de verbinding. Zo kan bijvoorbeeld een windturbine niet direct buiten de 
planzone worden gebouwd, maar zal op grotere afstand gebouwd moeten worden. Bij vragen of er gebouwd kan 
worden, kunt u contact opnemen met de omgevingsmanagers van TenneT: https://www.zuid-
west380kv.nl/oost/meer-weten  

8. Mastkeuze en gevoelige bestemmingen 
 
22: Is het magneetveld van de Moldau groter dan de Wintrack? 

Bij de gecombineerde 380/150kV-gedeelten van de nieuwe verbinding met een Moldau-mast is de magneetveldzone 
niet breder is dan de indicatieve magneetveldzone van de Wintrackmast, met uitzondering van één locatie.  

Deze ene locatie is de eerste veldlengte (tracédeel tussen twee masten) bij het opstijgpunt bij buurtschap Zoomvliet. 

We zien we dat de magneetveldzone bij de solo 380kV-Moldaumast bij een aantal veldlengtes (tracédeel tussen twee 
masten) (iets) breder wordt dan de indicatieve magneetveldzone van die veldlengtes bij een solo-380kV-
Wintrackmast. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de veldlengte waar sprake is van een solo 380kV-verbinding ná een 
opstijgpunt. 

Zie ook: Bijlage 9 van het ontwerp-inpassingsplan  
(https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Magneetveldonderzoeken_Geredigeerd2.pdf) 

23a: Kunt u aangeven over welke gevoelige bestemming tav keuze mast dit betreft? 

https://www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten
https://www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Magneetveldonderzoeken_Geredigeerd2.pdf
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Het is niet helemaal duidelijk wat er met deze vraag bedoeld wordt. We zijn in contact met de vraagsteller om deze te 
specificeren. De bedoelde extra gevoelige bestemming ligt in de gemeente Drimmelen. De bewoners zijn 
geïnformeerd. In het kader van privacy doen TenneT verder geen uitspraken over exacte locaties / adressen. 

23b: Waarom kan het, als het mogelijk is de gevoelige bestemming te ontzien, dat de gevoelige bestemming toch 
door het ministerie toegestaan wordt? 

De staatssecretaris maakt bij haar keuze een afweging tussen de verschillende effecten, zoals natuur en landschap, 
gevoelige bestemmingen, techniek en kosten. Het ene effect is niet bij voorbaat belangrijker dan het andere effect. 

Bij het bepalen van het hoogspanningstracé zijn verschillende uitgangspunten van belang. Het zoveel als redelijkerwijs 
vermijden van gevoelige bestemmingen (woningen in de magneetveldzone) is een uitgangspunt. Echter, zoveel als 
mogelijk rechtstand is ook een uitgangspunt. Daarnaast wordt bekeken of het tracé kan bundelen met bestaande 
bovenregionale infrastructuur, zoals bestaande hoogspanningsverbindingen of snelwegen. Ook wordt gekeken naar 
aanwezige elementen in het landschap en effecten op leefgebieden met bijzondere waarden. 

Het uiteindelijke tracé komt tot stand waarbij invulling wordt gegeven aan de hiervoor genoemde uitgangspunten. 
Vanuit de verschillende uitgangspunten is het niet mogelijk om alle gevoelige bestemmingen te ontzien.  

Indien bij het tracé toch een gevoelige bestemming ontstaat (woning in de specifieke magneetveldzone), dan gaat 
TenneT in gesprek met de woningeigenaar. Een eigenaar/bewoner krijgt dan de mogelijkheid om de woning aan 
TenneT te verkopen. Als de eigenaar/bewoner zijn woning niet aan TenneT wil verkopen, dan is dat geen probleem. Er 
is geen verplichting om de woning aan TenneT te verkopen. 

Als een eigenaar/bewoner er voor kiest om de woning niet aan TenneT te verkopen, dan vergoedt TenneT de 
waardevermindering van de woning. 

24: Waar bevindt zich de gecombineerde zones? 

Het is wat eenvoudiger om de niet gecombineerde zones te benoemen. Er is een solo 380kV-verbinding (zonder 
150kV-verbinding in dezelfde mast): 

- Tussen het 380kV-hoogspanningsstation Rilland en de oostzijde van knooppunt Markiezaat  
- Tussen de Noordstraat – Roosendaal en de Slotstraat – Oud Gastel\ 
- Nabij de Dikkendijk – Zevenbergen, ten zuiden van het 150kV-hoogspanningsstation Moerdijk. Hier is er één 

veld / vak tussen twee masten een solo 380kV-verbinding. 
- Van de Bergsepolder – Drimmelen tot de Kloosterweg – Raamsdonksveer 
- Nabij de Kijldijk. Hier is één veld / vak tussen twee masten een solo 380kV-verbinding. 
- De laatste 450 meter bij de aansluiting op het nieuwe 380kV-hoogspanningsstation Tilburg. 

De overige tracégedeelten zijn een gecombineerde 380/150kV-verbinding.  

25: Vakwerkmasten zijn nooit overlegd met de inwoners, dat was ineens een Moldaumast wat zeer veel invloed 
heeft op de omgeving. Daarnaast zullen de huidige masten ooit ook vervangen moeten worden waardoor je nooit 
tot een beter landschapsbeeld gaan komen. We zouden graag zien dat de wintrackmasten opnieuw worden 
overwogen. Dit is destijds ook aangegeven in de projectgroep en bij gemeente Halderberge aangekaart. 
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In het geval van de mastkeuze voor de nieuwe 380kV-verbinding tussen Rilland en Tilburg hebben de minister van 
Economische Zaken en Klimaat en de Samenwerkende Overheden aan TenneT verzocht om onderzoek te doen naar 
de best passende mast voor de nieuwe hoogspanningsverbinding. De bevindingen van dit onderzoek zijn opgenomen 
in de notitie Zuid-West 380kV Oost – Mastkeuze – Vakwerkmast Moldau. Deze notitie is onder punt 9 van bijlage 30 
bij de toelichting op het ontwerp-Inpassingsplan opgenomen 
(https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Relevante-onderzoeken-adviezen-en-correspondentie-tracekeuze-
Zuid-West-380-kV-Oost.pdf). 

De keuze voor de Moldaumast is onderdeel van het (ontwerp-)Inpassingsplan. Daarmee is het mogelijk om hiertegen 
een zienswijze in te dienen. 

26a: Het gebruik van wintrackmasten zou met betrekking tot de Bosroute in Loon op Zand ook een deel van de 
oplossing zijn. Ook dit is aangedragen door bewonersgroep zonder dat TenneT dit in overweging neemt. 

26b: In geval van de Bosroute is keuze masten geen kwestie van smaak, maar eventueel voorkomen van extra 
gevoelige bestemmingen. 

In het geval voor de nieuwe 380kV-verbinding toch voor Wintrack gekozen zou worden, dan geeft dit geen goede 
oplossing voor de Bosroute. In de Bosroute wordt de bestaande 380kV-hoogspanningsverbinding tussen 
Geertruidenberg en Eindhoven verplaatst / gereconstrueerd. Voor deze verplaatsing worden dezelfde masten 
gebouwd als de masten die er nu staan. De te verplaatsen verbinding wordt niet in Wintrack gebouwd, dit is binnen 
het ontwerp van de bestaande verbinding niet mogelijk. 

Daarnaast is de afstand tussen de nieuwe 380kV-verbinding Rilland – Tilburg en de te verplaatsen 380kV-verbinding 
Geertruidenberg – Eindhoven 105 meter. Deze afstand is dezelfde, ongeacht of de nieuwe verbinding met de 
Wintrackmast of met de Moldaumast gebouwd wordt. Met Wintrack kan niet korter op de bestaande verbinding 
worden gebouwd dan met vakwerk. 

De keuze voor een Wintrackmast heeft dus geen effect op de ligging van het tracé. 

9. Magneetvelden 
 
27: Hoe gaat TenneT om met magneetveldzone, als blijkt dat de indicatieve magneetveldzone anders is dan nu 
wordt beweerd ? 

Tennet werkt bij het vaststellen van het trace met Indicatieve magneetveldzones. Pas na het definitief maken van de 
mastlocaties kan de specifieke magneetveldzone bepaald worden. 

De specifieke magneetveldzone is berekend en onderdeel van het ontwerp-Inpassingsplan. Deze berekening is 
opgenomen onder bijlage 9 
(https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Magneetveldonderzoeken_Geredigeerd2.pdf). Hierin is op basis van 
het tracé en de daadwerkelijk geprojecteerde masten de magneetveldzone berekend conform de handreiking van het 
RIVM. Deze zones zijn dus geen indicatieve aannames meer, maar zijn specifiek berekend.  

28: Worden partijen door TenneT benaderd die niet in de magneetveldzone zitten maar wel derving gaan 
ondervinden? 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Relevante-onderzoeken-adviezen-en-correspondentie-tracekeuze-Zuid-West-380-kV-Oost.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Relevante-onderzoeken-adviezen-en-correspondentie-tracekeuze-Zuid-West-380-kV-Oost.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Magneetveldonderzoeken_Geredigeerd2.pdf
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TenneT benadert de eigenaars/bewoners van woningen die binnen de specifieke magneetveldzone komen. 

Eigenaren/bewoners van woningen buiten de magneetveldzone worden in beginsel niet benaderd. Echter, indien er 
behoefte is aan informatie, dan is TenneT graag bereid om in gesprek te gaan. 

29a: Heeft de extra spanning bij opstijgpunt extra invloed op landbouwmechanisatie zoals gps? 

29b: Wel op radar toch? Scheepsradar. En op mobiele telefoonbereik invloed spanning 

De nieuwe verbinding voldoet aan de geldende wet en regelgeving, daarin is vastgesteld welke invloed er wel en niet 
mag zijn naar de omgeving. Een opstijgpunt heeft wat betreft spanning en landbouwmechanisatie geen extra invloed 
op de omgeving, schaduwwerking van masten kan net als bomen wel impact hebben op GPS bereik op deze locaties. 
De kruising van vaarwegen vallen binnen de kaders welke er gesteld zijn in de vaarwegrichtlijnen, vanuit deze kaders 
is impact op scheepsradar een aspect. Dit valt middels de oriëntatie en hoogte van de verbinding binnen de kaders. 
Mobiel telefoonbereik wordt niet beïnvloed door een opstijgpunt. 

10. Uitvoering werkzaamheden 
 
30: Ligt al vast waar er geboord gaat worden ipv heien? 

Of er geboord of geheid wordt hangt af van verschillende omgevingsfactoren, zoals nabijheid van leidingen, 
waterkeringen en grondgesteldheid. Dit kan bepalen of er geboord moet worden of dat geheid kan/mag worden. De 
beschikbaarheid van materieel bij de diverse aannemers kan ook bepalend zijn of er geheid of geboord wordt. 

31: Wordt er voor de werkzaamheden zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale ondernemers? 

Gelet op de grootte van het project is TenneT gebonden aan Europese aanbestedingsregels. Daarom kan niet op 
voorhand gezegd worden dat er gebruik wordt gemaakt van lokale ondernemers. De te contracteren aannemers 
kunnen gebruik maken van lokale aannemers en leveranciers en kunnen hier tijdens de aanbesteding ook punten voor 
scoren, maar op voorhand is hier geen uitspraak over te doen. 

33: Is er een link naar de planzone op Ruimtelijkeplannen.nl? 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0000.EZip15ZW380oost-0001 

11. Rol Samenwerkende Overheden 
 
33: Zijn alle gemeentes akkoord met de voorgestelde plannen? 

Het gekozen tracé is in lijn met het advies van de Samenwerkende Overheden. Enige uitzondering is het deel bij 
Zevenbergschen Hoek, waar de staatssecretaris een andere keuze heeft gemaakt. 

12. Planning 
 

34: Kunnen jullie iets zeggen over de tijdsplanning? Wanneer zien we iets veranderen / gebeuren rondom Hooge 
Zwaluwe? Wanneer gaat het bestaande 150 KV tracé weg? 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0000.EZip15ZW380oost-0001
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Op dit moment moeten de aanbestedingen voor de aannemers die de verbinding gaan bouwen, nog starten. Een 
exacte planning van de bouwwerkzaamheden is nu nog niet te geven. 

Het is wel de verwachting dat de werkzaamheden starten aan het eind van 2023 – begin 2024. Daarnaast verwachten 
we de nieuwe verbinding in 2029/2030 in gebruik te kunnen nemen. Tot het moment dat de nieuwe verbinding ‘aan’ 
gaat, moet de 150kV-verbinding - die door het dorp Hooge Zwaluwe loopt – blijven staan.  

13. Terinzagelegging 
 
35a: Waarom in december in de kerstperiode dit traject te starten, verwachting is dat er minder bewoners hun 
zienswijze indienen, gemeenten en provincie met reces zijn? Dat draagt  niet bij aan een open procedure.  

35b: Wij vragen ons ook af waarom dit proces nu start.. Veel mensen hebben vanaf volgende week vakantie. Ook 
adviseurs en advocaten die bewoners in de arm willen nemen. 

35c: Waarom wordt het Inpassingsplan van bijna 6000 pagina's net voor de feestdagen ter inzage gelegd. 

Indien de terinzagelegging zou starten ná de kerstperiode, zou dit waarschijnlijk tot gevolg hebben dat de publicatie 
van het definitieve inpassingsplan niet meer vóór de zomerperiode kan plaatsvinden. Dat levert dan weer een extra 
vertraging op, met als uiteindelijk resultaat dat de nieuwe hoogspanningsverbinding mogelijk niet op tijd klaar is om 
de elektriciteit af te voeren die over enkele jaren zal worden opgewekt in windparken voor de kust van Zeeland – wat 
weer consequenties zou hebben voor de vergroening van Nederland. 

14. Hoogspanningsstation Tilburg 
 

36: Waar in Tilburg komt het eindstation? 

Tilburg Noord - De Spinder. Daar komt het nieuw te bouwen hoogspanningsstation. https://www.tennet.eu/nl/ons-
hoogspanningsnet/onshore-projecten-nederland/station-tilburg/  

 
15. Opmerkingen algemeen 

 
37: Opnieuw wordt er weer gesproken dat het allemaal in goed overleg met betrokkenen is bepaald. Bewoners aan 
de Vlietweg in Roosendaal zijn nooit betrokken geweest, geen overleg geen inspraak, maar gewoon over de 
schutting gegooid. 

38: In 2011--2017 zijn verschillende tracés uitgewerkt. Dit is herhaald door de spreker terwijl in Roosendaal eind 
2018 over de schutting is gegooid dat het tracé over de Vlietweg komt. En het uitwerkingsgebied is daarna pas 
aangepast.  

Vanaf januari 2019 is herhaaldelijk gesproken met de bewoners van de Vlietweg. In januari 2019 was het tracé langs 
de A17 één van de drie tracévarianten in Roosendaal. In september 2019 heeft de minister van Economische Zaken en 
Klimaat gekozen voor een tracé langs de A17. 

https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/onshore-projecten-nederland/station-tilburg/
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/onshore-projecten-nederland/station-tilburg/
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Na de keuze van de minister is nader met de bewoners van de Vlietweg gesproken over het tracé. Daarbij is door de 
bewoners een nadere variant voorgesteld. Van deze nadere variant zijn de effecten inzichtelijk gemaakt. Ook hebben 
de Samenwerkende overheden een advies gegeven over deze variant. In augustus 2020 heeft de minister van 
Economische Zaken en Klimaat overwogen om het tracé niet aan te passen. Ook na daarna is herhaaldelijk gesproken 
met de bewoners van de Vlietweg. 

In dit geval hebben de gesprekken niet geleid tot een overweging om het tracé bij de Vlietweg en bij Borchwerf te 
herzien.  

39: Voor bijna negen bijna gevoelige bestemmingen aan de Vlietweg in Roosendaal heeft het tracé grotere 
gevolgen dan voor een gevoelige bestemming. 

Een van de uitgangspunten is dat vermeden moet worden dat er woningen in de magneetveldzone van een nieuwe 
bovengrondse 380kV-verbinding komen te liggen. Voor het tracé in de gemeente Roosendaal is voor drie 
tracévarianten gekeken naar het effect op het aantal gevoelige bestemmingen. 

In een bebouwde omgeving, maar ook in buitengebieden kan niet te allen tijde vermeden worden dat een nieuwe 
hoogspanningsverbinding op grote afstand van woningen of bedrijfsgebouwen komt te staan.  

In dit geval is gekozen om het tracé, vanuit het principe om te bundelen met bovenregionale infrastructuur, parallel te 
laten lopen met de A17. Daarbij is in ogenschouw genomen dat het tracé niet meer gevoelige bestemmingen heeft 
dan het voorgenomen tracé uit 2017. 

 

 

 


