
Het atelier van 3 november is een vervolg op een eerder atelier van 12 juni 2018. In het 

atelier van juni 2018 is besproken of het tracé van de reconstructie over de 

betoncentrale kan worden gelegd. In het werkatelier wordt hier nader op ingegaan.

Met de bewoners van de Sluissedijk / noordzijde van de Dintel/Mark wordt een aparte 

bijeenkomst gehouden.
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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 waar het tracé loopt. Voor 12 

locaties wordt dit verder gespecificeerd, deze uitwerkingslocaties worden nu verder 

uitgewerkt. Oud-Gastel - Standdaarbuiten is één van deze uitwerkingslocaties. 

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

naar varianten voor het tracé. Ook bij Oud-Gastel - Standdaarbuiten 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. 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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Aan de westzijde van de A17 staat de huidige 380 kV verbinding. Deze moet verplaatst 

worden om plaats te maken voor de nieuwe 380 kV verbinding. Er is onderzocht hoe de 

bestaande verbinding het beste de betoncentrale kan passeren. Hiervoor zijn 

verschillende varianten onderzocht. 
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• Voor het aanleggen aan de kade is het Binnenvaartpolitiereglement van toepassing.

Hierin is opgenomen dat er in principe geen ligplaats onder hoogspanningslijnen mag 

worden ingenomen. De radars van schepen zouden mogelijk verstoord kunnen raken. 

Er worden maatregelen getroffen om dit op te lossen. 

• Voor de bedrijfsvoering is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar 

elektromagnetische comptabiliteit (EMC). EMC houdt in dat verschillende elektrische 

systemen en elektrische apparaten in elkaars nabijheid kunnen functioneren zonder 

dat zij elkaar storen. Dat wil zeggen dat elektrische systemen en apparaten in de 

nabijheid van de hoogspanningsverbinding niet in hun werking gestoord mogen 

worden als gevolg van de hoogspanningsverbinding. Voor alle varianten is een 

haalbaarheidsstudie uitgevoerd op hoofdlijnen waarbij EMC wordt bereikt. Op 

sommige locaties zullen hiervoor extra maatregelen getroffen moeten worden. In de 

volgende fase worden deze locaties nader bestudeerd. De maatregelen worden in 

afstemming met de betreffende stakeholder vastgesteld. De kosten voor deze 

onderzoeken en de eventueel te nemen maatregelen zijn voor rekening van TenneT. 

• Over de gezondheid is door het RIVM aangegeven dat bij hoogspanningslijnen die 

over of vlak langs bedrijven lopen het magneetveld hoog uit enkele microtesla’s is. 

Het niveau blijft altijd ver niveau het actieniveau voor werkenden (1000 microtesla), 

maar ook ruim beneden het referentieniveau voor de bescherming van de bevolking 

(100 microtesla). Dat betekent dat er geen gezondheidsrisico’s zijn volgens de huidige 

wetenschappelijke inzichten. 
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Aandachtspunt

De variant is ontwikkeld vanuit de gedachte om de gevoelige bestemmingen aan de St. 

Antoinedijk en de Pietseweg te voorkomen indien een bundeling met de 

buisleidingenstraat niet haalbaar zou zijn. 

De variant is uitgewerkt. De variant voldoet niet aan de opgave voor dit 

uitwerkingsgebied (strakkere bundeling). Ook de gemeente heeft aangegeven dat deze 

variant niet in overeenstemming is met het gemeentelijk beleid om grootschalige 

infrastructuur te bundelen en combineren (in plaats van verdere verspreiding). 
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Het beeld naar aanleiding van het werkatelier en 

vervolggesprekken/vervolgonderzoek

• Varianten Witgeel en Witblauw voldoen aan de opgave om strakker te bundelen en 

meer rechtstanden te realiseren. 

• De meeste aanwezige bewoners spraken zich uit voor rechtstanden en strakkere 

bundeling (variant Wit-Geel en variant Wit-Blauw). Actiecomité Halderberge heeft de 

voorkeur voor variant Wit-Geel. 

• Met de nieuwe gevoelige bestemming aan de St. Antoinedijk heeft een overleg 

plaatsgevonden. De bewoner gaf aan de ontwikkelingen af te wachten.  

• De betoncentrale was niet aanwezig bij het tweede werkatelier. Er heeft één overleg 

plaatsgevonden. Daarin kwamen vooral vragen over de gezondheid van werknemers 

en interferentie met apparatuur aan de orde. Er was een vervolgoverleg gepland om 

hier verder op in te gaan. Dit overleg is op verzoek van de betoncentrale verzet naar 

medio januari. Vanwege de planning van het uitwerkingsproces is er vooruitlopend op 

het overleg van medio januari begin december telefonisch overleg geweest met de 

betoncentrale. De betoncentrale gaf aan te verwachten dat de verbinding de 

toekomstige bedrijfsvoering zal schaden. In antwoord op de vraag of de twee 

varianten Witgeel / Witblauw voor de toekomstige bedrijfsvoering onderscheidend 

kan Witgeel rekenen op de minste afkeur. 

• 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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