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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. Oud-

Gastel - Standdaarbuiten is één van deze uitwerkingslocaties. Voor de specifieke ligging 

nabij Oud-Gastel is dit werkatelier georganiseerd. 

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

naar varianten voor het tracé. Ook bij Oud-Gastel - Standdaarbuiten zijn in de afgelopen 

periode varianten uitgewerkt en worden vandaag besproken. Van de verschillende 

varianten worden na de gesprekken met de omgeving de effecten 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 

inzichtelijk gemaakt 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 beschreven en ruimtelijk vastgelegd in het Inpassingsplan. 
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Opgave 

In Oud Gastel maakt het tracé van het VKA een aantal knikken tussen Borchwerf II 

(zuidzijde) en de Pietseweg / het tankstation aan de A17 (noordzijde). Deze knikken zijn 

ingegeven door de aanwezige Dow-leiding.

De rood-witte lijn links is de bestaande 380kV-verbinding. De wit-blauwe lijn is de 

bestaande 150kV-verbinding. Deze lijn is deels doorkruist. Dat komt omdat een deel van 

deze lijn verwijderd gaat worden en gecombineerd gaat worden met de nieuwe 380kV-

verbinding. In de volgende fase wordt het deel van de 150 kV-verbinding dat 

ondergronds wordt aangelegd en de locatie van het opstijgpunt met de omgeving verder 

uitgewerkt. 

Als uitwerking is bezien of het tracé meer rechtstand kan krijgen (variant Blauw) of dat 

het tracé strakker kan bundelen met de A17 (variant Geel). Door het Actiecomité 

Halderberge zijn tracévoorstellen gedaan voor een strakkere bundeling van de 

bestaande en nieuwe 380 kV-verbindingen. Dit zijn varianten 1 en 2. 

• De vraag wordt gesteld of de 150kV-verbinding verkabeld kan worden in de 

Buisleidingenstraat. Hierdoor wordt de indicatieve magneetveldzone smaller. Voor de 

150kV-verbinding geldt in dit geval dat deze met de nieuwe bovengrondse 380kV-

verbinding daar waar mogelijk en zinvol wordt gecombineerd. De magneetveldzone 

bij een solo 380kV-verbinding is smaller, maar er is geen noodzaak om de 150 kV-

verbinding verder naar het noorden te verkabelen. 
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• De vraag wordt gesteld of de nieuwe verbinding niet ten westen en noorden van Oud 

Gastel kan komen te liggen. In reactie hierop wordt aangegeven dat er in 2017 

meerdere tracévarianten zijn onderzocht. De minister van Economische Zaken heeft in 

juli 2017 het voorkeurstracé vastgesteld op basis van advies van de Samenwerkende 

Overheden en de integrale effectenanalyse. Dit voorkeurstracé wordt nu nader 

uitgewerkt. Deze uitwerking houdt niet in dat er opnieuw gekeken gaat worden naar 

een tracé ten westen en noorden van Oud Gastel.

• De vraag wordt gesteld of er beperkingen zijn door de Dow-leiding. TenneT gaat in 

overleg met de beheerder van de Dow-leiding omtrent verlegging. Uitkomst is dat de 

Dow-leiding in dit gedeelte bij alle varianten verlegd moet worden. 
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Het beeld naar aanleiding van het werkatelier en 

vervolggesprekken/vervolgonderzoek

• In de uitwerking bleek dat de Dow-leiding bij alle varianten (ook het tracé van het 

VKA) verlegd moet worden. Het tracé van het VKA had een knik om een raakvlak met 

deze Dow-leiding te voorkomen. Het tracé van het VKA is daarom uitgewerkt in de 

varianten Blauw en Geel. 

• De betrokken gevoelige bestemmingen waren op deze avond aanewezig. De varianten 

Blauw en Geel zijn niet onderscheidend voor gevoelige bestemmingen. De 

aanwezigen gaven aan dat er geen persoonlijke voorkeur is omdat zij een aanbod tot 

uitkoop krijgen. Zij gaven aan dat er daarom gekozen kan worden voor de 

landschappelijk best ingepaste variant. In het werkatelier is de variant met de meeste 

rechtstanden (variant Blauw) als landschappelijk best ingepaste variant genoemd. Het 

Actiecomité Halderberge heeft de voorkeur voor een strakke bundeling met de A17 

(variant Geel). 

• Er wordt gevraagd naar het proces van gevoelige bestemmingen. Op het moment dat 

het uitgewerkte voorkeurstracé is vastgesteld en de mastlocaties definitief zijn wordt 

de specifieke magneetveldzone berekend. Daarmee staat vast welke woningen 

definitief gevoelige bestemming zijn. De uitkoop kan pas worden afgerond op het 

moment dat het inpassingsplan onherroepelijk is. 

• 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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