
Dit verslag is een geïntegreerd verslag van het werkatelier op 31 oktober 2018 en op 22 

januari 2019. Het verslag van het werkatelier op 31 oktober staat beschreven tot en met 

pagina 20. Vanaf pagina 21 volgt het verslag van het werkatelier op 22 januari. 
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In 2017 hebben de Ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu een 

tracé vastgesteld voor de nieuwe 380 kV-verbinding Zuid-West Oost, het tracé van het 

voorkeursalternatief (VKA). Met dit voorkeursalternatief is de tracering van de nieuwe 

verbinding bepaald, maar ligt het tracé nog niet exact vast. Voor 12 locaties wordt dit 

verder gespecificeerd, deze uitwerkingslocaties worden nu verder uitgewerkt. Bergen op 

Zoom is één van deze uitwerkingslocaties. 

Voor de uitwerkingslocaties zoekt TenneT in overleg en samenspraak met de omgeving 

naar varianten voor het tracé. Ook bij Bergen op Zoom zijn in het voorjaar van 2018 

varianten besproken met de omgeving. Deze varianten zijn in de afgelopen periode 

verder uitgewerkt en worden vandaag opnieuw besproken. Na de gesprekken met de 

omgeving worden de effecten van de varianten in beeld gebracht. Dit zijn onder andere 

effecten op het gebied van leefomgeving, landschap, natuur, bodem en water, andere 

omgevingsbelangen en effecten op kosten. Deze effecten worden beschreven in het 

volgende projectboek. 

TenneT bepaalt niet welke varianten worden opgenomen in het definitieve tracé. Dat is 

voorbehouden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat in overeenstemming 

met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Alle varianten en hun 

effecten worden in het voorjaar van 2019 voorgelegd aan de ministers. Zij zullen de 

betrokken samenwerkende overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) om 

advies vragen. Mede op basis van dit advies maken de ministers een keuze. Het tracé 

wordt daarna nog verder uitgewerkt om exacte mastposities te kunnen bepalen. 

Hiervoor worden gesprekken gevoerd met alle betrokkenen waaronder grondeigenaren. 

Ten behoeve van de inpassing wordt een Landschapsplan opgesteld. Het uiteindelijke 

tracé wordt ruimtelijk vastgelegd in het Inpassingsplan. 
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Opgave en terugblik

Naar aanleiding van het vorige werkatelier is onderzocht of de verbinding dichter op de 

buisleidingstraat kan worden getraceerd in verband met natuurwaarden en mogelijke 

effecten op gevoelige bestemmingen. Daarnaast is gevraagd of een ligging aan de 

oostzijde van de buisleidingenstraat mogelijk is. In 2012 is geconcludeerd dat de 

oostelijke variant meer effecten op natuur zou hebben en hierdoor minder makkelijk 

vergunbaar zou zijn. Er is gevraagd de afweging te actualiseren. 
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Aandachtspunten

Variant geel is gelijk aan het tracé van het VKA. De verbinding loopt parallel aan de 

westzijde van de buisleidingstraat (op ongeveer 90 meter afstand)
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Vanuit de omgeving klinkt het signaal dat men in het geval van een westelijke variant 

zekerheid wil dat zij uitgekocht worden. Daarom gaat hun voorkeur uit naar variant Geel. 

Brabants landschap heeft in het geval van een westelijke variant juist de voorkeur voor 

variant blauw.  Voorstel is om een combinatie tussen variant Geel en Blauw uit te 

werken, waarbij vanaf de knik dichter op de buisleidingenstraat wordt getraceerd. 

Naar aanleiding van het werkatelier is deze variant uitgewerkt en hierna opgenomen. 
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Het beeld n.a.v.  van het werkatelier en vervolggesprekken/vervolgonderzoek

- Vanuit de betrokkenen is een voorkeur uitgesproken voor een variant die een 

combinatie is van variant Geel in het eerste deel en variant Blauw in het tweede deel 

van het tracé. Dit is uitgewerkt in variant Bruin. 

- Gedetailleerde informatie over de effecten per variant worden opgenomen in de 

integrale effectenanalyses. In deze notities worden ook de onderzochte, maar niet 

haalbare varianten beschreven. 
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Het derde werkatelier heeft op 22 januari 2019 plaatsgevonden over het

uitwerkingsgebied Bergen op Zoom. In het tweede atelier van 31 oktober zijn twee 

varianten besproken aan de westzijde van de buisleidingstraat. Naar aanleiding van het 

tweede atelier is een nieuwe variant (combinatie variant geel en blauw) onderzocht aan 

de westzijde van de buisleidingstraat. Daarnaast is nader onderzoek gedaan naar 

vergunbaarheid van een variant aan de oostzijde van de buisleidingstraat. In dit 

werkatelier wordt een terugkoppeling gegeven op het onderzoek naar de variant aan de 

oostzijde en de gevolgen voor het opstijgpunt. 
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In 2017 hebben de toenmalige Ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur 

en Milieu een tracé vastgesteld voor de nieuwe 380 kV-verbinding Zuid-West Oost (het 

voorkeursalternatief). Met dit voorkeursalternatief is de tracering van de nieuwe 

verbinding bepaald, maar ligt nog niet exact vast waar het tracé loopt. Voor 12 locaties 

wordt dit verder gespecificeerd, deze uitwerkingslocaties worden nu verder uitgewerkt. 

Bergen op Zoom is één uitwerkingslocatie. 

Voor de uitwerkingslocaties zoekt TenneT in overleg en samenspraak met de omgeving 

naar varianten voor het tracé. Ook bij Bergen op Zoom zijn eind 2018 varianten 

besproken met de omgeving. In het werkatelier is genoemd dat het projectboek 3 eind 

dit jaar (eind december) wordt gepubliceerd. Voor de uitwerking van de effecten en het 

op een juiste manier verwerken van het doorlopen proces is meer tijd nodig om de 

documenten zorgvuldig af te ronden. Dit is gezamenlijk met de Samenwerkende 

Overheden geconcludeerd. Het projectboek 3, waarin de integrale effectenanalyse is 

opgenomen, wordt daarom eind januari gepubliceerd. We zullen jullie op de hoogte 

brengen van deze publicatie. 

Na de publicatie van Projectboek 3 hebben de Samenwerkende Overheden tijd om een 

advies aan de minister op te stellen over de opgeleverde integrale effectenanalyse en de 

weergave van het omgevingsproces. Uiteindelijk zal de minister van Economische Zaken 

en Klimaat in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties het definitieve tracé vaststellen. Dit doet minister op basis van het 

advies en de opgeleverde integrale effectenanalyse.  
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Naar aanleiding van het eerste werkatelier is onderzocht of de verbinding dichter op de 

buisleidingstraat kan worden getraceerd in verband met natuurwaarden en mogelijke

effecten op gevoelige bestemmingen. Daarnaast is gevraagd of een ligging aan de 

oostzijde van de buisleidingenstraat mogelijk is. In 2012 is geconcludeerd dat de 

oostelijke variant meer effecten op natuur zou hebben en hierdoor minder makkelijk 

vergunbaar zou zijn. Er is gevraagd de afweging te actualiseren. 

Bij de actualisatie van dit onderzoek in 2018 waarbij ook een veldonderzoek heeft 

plaatsgevonden is geconstateerd dat een variant aan de oostzijde mogelijk wel 

vergunbaar is, net als de westzijde. Dit wordt op dia 34 verder beschreven.
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Linker afbeelding: Variant geel, opstijgpunt 1 (nabij A58)

Rechter afbeelding: Variant geel, opstijgpunt 2 (nabij Huijbergsebaan)
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Linker afbeelding: Variant blauw, opstijgpunt 1 (nabij A58)

Rechter afbeelding: Variant blauw, opstijgpunt 2 (nabij Huijbergsebaan)
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Bij variant Blauw kan niet worden voldaan aan een veilige bouwafstand tot de bestaande 

150 kV-verbinding. Dit betekent dat er een tijdelijke verbinding nodig is. In de uitwerking 

is gebleken dat de ligging dichter op de buisleidingenstraat een beperkt positief effect 

heeft op de natuur. De technische complexiteit en de extra kosten voor de tijdelijke 150 

kV-verbinding zijn dermate hoog dat deze variant niet verder wordt meegenomen in het 

besluitvormingsproces. 
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Linker afbeelding: Variant Bruin, opstijgpunt 1 (nabij A58)

Rechter afbeelding: Variant Bruin, opstijgpunt 2 (nabij Huijbergsebaan)
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Bij variant Bruin kan niet worden voldaan aan een veilige bouwafstand tot de bestaande 

150 kV-verbinding. Dit betekent dat er een tijdelijke verbinding nodig is. In de uitwerking 

is gebleken dat de ligging dichter op de buisleidingenstraat een beperkt positief effect 

heeft op de natuur. De technische complexiteit en de extra kosten voor de tijdelijke 150 

kV-verbinding zijn dermate hoog dat deze variant niet verder wordt meegenomen in het 

besluitvormingsproces. 
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De varianten Geel en Groen lopen beide door het Natura 2000-gebied Brabantse Wal. Er 

zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd om de vergunbaarheid en de effecten van deze 

varianten aan de west- en oostzijde van de buisleidingenstraat te bepalen. De eerste 

onderzoeken die vanaf 2012 zijn uitgevoerd, hielden rekening met de toenmalige natuur 

wetgeving. De wetgeving is veranderd. De huidige natuur wetgeving heeft een meer 

integraal karakter en voorziet in een combinatie van gebiedsbescherming (Natura 2000), 

bescherming van vogels en habitats (de voormalige Flora- en faunawet art. 75c) en de 

bescherming van houtopstanden (de voormalige Boswet).

Variant Geel leidt tot meer houtkap dan variant Groen. Variant Groen leidt echter tot 

een nieuwe doorsnijding. Bij een keuze voor variant Geel wordt de oostzijde niet 

aangetast. Bij variant Groen vindt aantasting van beide zijden van de buisleidingenstraat 

plaats. Niet alleen omdat variant Groen aan de oostzijde wordt aangelegd maar ook 

vanwege de amovering van de 150 kV-verbinding aan de westzijde. Bij de aanleg van 

beide varianten wordt gebruik gemaakt van een ecologisch werkprotocol waardoor de 

effecten op natuur geminimaliseerd worden. Voor beide varianten moet een vergunning 

aangevraagd worden. Op de plaats van de 150 kV-verbinding kan landschappelijke 

inpassing met bossages plaatsvinden. Er wordt nog onderzocht hoe het aantal te kappen 

bomen geminimaliseerd kan worden. 
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Aandachtspunten: 

- Twee woningen op de Huijbergsebaan worden bij variant Groen gevoelige 

bestemming. Er heeft met hen een gesprek plaatsgevonden. Zij hebben rekening 

gehouden met een ligging van de nieuwe 380 kV-verbinding aan de westzijde van de 

buisleidingenstraat en waren overvallen dat een variant aan de oostzijde onderzocht 

wordt. Zij hebben een voorkeur voor een variant aan de westzijde van de 

buisleidingenstraat. 

- Variant Groen leidt tot een gevoelige bestemming op de Balsedreef en op het 

Stoffeligstraatje. Eén woning op het Stoffeligstraatje valt net buiten de indicatieve 

magneetveldzone. Er heeft een gesprek met de bewoners plaatsgevonden. Zij hebben 

rekening gehouden met een ligging van de nieuwe 380 kV-verbinding aan de 

westzijde van de buisleidingenstraat en waren overvallen dat een variant aan de 

oostzijde onderzocht wordt. Zij hebben een voorkeur voor een variant aan de 

westzijde van de buisleidingenstraat. 

- De gevoelige bestemmingen bij variant Geel (westzijde) hebben rekening gehouden 

met een variant aan de westzijde. Variant Groen aan de oostzijde leidt tot extra 

onzekerheid.  

- De variant passeert de scouting op de Huijbergsebaan op korte afstand. Dit is geen 

gevoelige bestemming.

- Vanwege de vliegfunnel worden verlaagde masten toegepast. Er is bij variant Groen 

een ontheffing nodig van het ministerie van Defensie om standaardmasten in plaats 

van verlaagde masten toe te passen om een agrarisch bedrijf te kunnen passeren. 

- De variant loopt over een recreatie-bestemming (voormalige camping). Er heeft een 

overleg plaatsgevonden met de eigenaar van het recreatieterrein. Er is een 
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vergunning voor het ontwikkelen van het recreatieterrein. Hij gaf aan dat deze variant 

een grote impact heeft op de ontwikkelmogelijkheden. 

- In het noordelijk deel zijn knikken nodig om de buisleidingenstraat te kunnen kruisen.

Dit heeft een landschappelijk negatief effect. 

36



37



Voor de opstijgpunten aan de zuidzijde van het tracé - nabij Heimolen - zijn drie locaties 

in beeld.  Er is een opstijgpunt voorzien direct ten oosten van de A58 ter hoogte van de 

kruising met de buisleidingenstraat. Dit is locatie 1. Het opstijgpunt staat daar op een 

locatie in samenhang met de autosnelweg, infrastructuur  van vergelijkbaar 

schaalniveau. Het staat echter ook in een beekdal met een unieke visuele samenhang 

tussen Brabantse Wal en Oosterschelde. Deze samenhang is uniek in Nederland. Daarom 

is ook een tweede locatie voor het opstijgpunt in beeld. Dit is 700 meter ten oosten van 

de eerste locatie, ter hoogte van de Huijbergsebaan. Dit punt staat niet in de zichtlijn 

naar de Oosterschelde.  Dit is locatie 2. Voor de variant aan de oostzijde, variant Groen, 

is een derde locatie voor het opstijgpunt onderzocht. Deze ligt net als locatie 2 ter 

hoogte van de Huijbergsebaan aan de oostzijde van de buisleidingenstraat. 
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Het beeld naar aanleiding van het werkatelier en de vervolggesprekken

• Variant Blauw en Bruin staan dichterbij de buisleidingenstraat, waardoor tijdelijke 150 

kV-verbindingen nodig zijn. Uit de aanvullende natuuronderzoeken is gebleken dat de 

ligging dichter op de buisleidingenstraat een beperkt positief effect heeft op de 

natuur. De technische complexiteit en de extra kosten voor de tijdelijke 150 kV-

verbinding zijn dermate hoog dat deze varianten niet verder worden meegenomen in 

het besluitvormingsproces. Dit is in het laatste werkatelier teruggekoppeld. 

• Beide varianten Groen en Geel zijn naar verwachting vergunbaar. Variant Geel leidt 

uitsluitend tot effecten aan de westzijde. Variant Groen leidt tot effecten aan beide 

zijden van de buisleidingenstraat (verwijderen bestaande 150 kV-verbinding aan de  

westzijde en aanleg van de nieuwe 380 kV-verbinding aan de oostzijde). 

• Door de knikken die bij variant Groen nodig zijn om de buisleidingenstraat te kruisen 

(in het noordelijk deel van het uitwerkingsgebied) heeft deze variant een grotere 

landschappelijke impact dan variant Geel. 

• Vanwege de vliegfunnel worden verlaagde masten toegepast. Er is bij variant Groen 

een ontheffing nodig van het ministerie van Defensie om standaardmasten in plaats 

van verlaagde masten toe te passen om een agrarisch bedrijf te kunnen passeren. 

• De gevoelige bestemmingen bij variant Geel (westzijde) hebben rekening gehouden 

met een variant aan de westzijde. De nieuwe variant aan de oostzijde leidt tot extra 

onzekerheid.  

• De tracévariant aan de westzijde passeert recreatiewoningen op de Balsedreef. In een 

apart overleg gaven zij aan een voorkeur te hebben voor een tracévariant aan de 

oostzijde. 
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• De tracévariant aan de oostzijde passeert het te ontwikkelen (al vergunde) 

recreatieterrein. In een gesprek werd aangeven dat een tracévariant aan de oostzijde 

de ontwikkelmogelijkheden beperkt. 

• De tracévariant aan de oostzijde passeert het gebouw van de scouting. In een apart 

gesprek werd aangegeven dat hoewel de scouting geen gevoelige bestemming is dat 

het tracé aan de oostzijde een negatief effect zal hebben op de activiteiten van de 

scouting. Daarom gaat hun voorkeur uit naar een tracévariant aan de westzijde. 

• Natuurorganisatie Brabants Landschap heeft een voorkeur voor de tracévariant aan de 

oostzijde. Bij een keuze voor de tracévariant aan de westzijde vragen zij om maximale 

inzet om schade aan natuur te voorkomen en te compenseren. Dit moet gezamenlijk 

verder uitgewerkt worden voor de aanlegfase en de definitieve situatie. 

• Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de nieuwe gevoelige bestemmingen en 

direct betrokkenen bij variant Groen (oostzijde). Zij hebben een voorkeur voor een 

ligging aan de westzijde, variant Geel.  
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