
Het werkatelier op 15 oktober is een vervolg op het eerste werkatelier over de 

uitwerkingslocatie ‘s Gravenmoer. In het eerste werkatelier van 3 april 2018 zijn de 

verschillende belangen en varianten besproken.

Naar aanleiding hiervan zijn de varianten onderzocht en uitgewerkt op technische 

haalbaarheid en complexiteit, veiligheid, landschappelijk inpassing, natuurwaarden, 

leefomgeving en effecten op de stakeholders. Hiervoor zijn ook gesprekken met 

stakeholders gevoerd. In het werkatelier bespreken we de uitgewerkte varianten van de 

uitwerkingslocatie ‘s Gravenmoer.  
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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. ‘s Gravenmoer is één van deze uitwerkingslocaties. 

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

naar varianten voor het tracé. Ook bij ‘s Gravenmoer 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. 

4



5



6



Opgave

Tijdens het vorige atelier is samen met de betrokkenen gezocht naar alternatieven voor 

het VKA voor de situatie nabij ‘s Gravenmoer. Tussen Geertruidenberg en 's Gravenmoer 

bundelt de nieuwe verbinding op circa 140 meter afstand van de bestaande verbinding. 

Dit is een grotere afstand dan elders. Dat heeft te maken met de waterkering aan de 

westzijde van dit tracédeel. Hier moet voldoende afstand tot de waterkering 

aangehouden worden waardoor ook de afstand tot de bestaande verbinding groter 

wordt. Door deze grotere afstand voor dit tracédeel aan te houden kan het tracé over 

meerdere kilometers recht blijven en niet knikken. In het eerste atelier zijn de belangen, 

de opgave, de zoekrichtingen en een aantal varianten besproken. Op basis daarvan zijn 

de varianten op bovenstaande kaart uitgewerkt en in Projectboek 2 gepubliceerd. Deze 

varianten zijn verder onderzocht en uitgewerkt in varianten die in dit tweede werkatelier 

worden besproken. 

Daarnaast is in de periode tussen het eerste en tweede werkatelier overleg geweest met 

bewoners en bewonersgroep ‘s Gravenmoer. Met de bewonersgroep is overleg gevoerd 

over de beantwoording van specifieke vragen vanuit 's Gravenmoer. Dit proces is 

afgerond met een omvangrijk document. Ook is op verzoek overleg geweest met een 

gevoelige bestemming. Er wordt aangegeven dat de tijd tussen het eerste en tweede 

werkatelier lang is geweest.  

Naar aanleiding van het eerste werkatelier heeft de bewonersgroep ‘s Gravenmoer twee 

varianten uitgewerkt. Deze varianten hebben zij tijdens het werkatelier gepresenteerd. 

7



8



9



10



11



Dit is een schetsmatige weergave van een aanpassing aan de waterkering. De 

waterkering is geen primaire waterkering. Het waterschap geeft aan mee te willen 

werken aan een oplossing. Een voordeel van deze variant is dat er mogelijkheden 

ontstaan voor vergroting van de waterberging en natuurontwikkeling. Het gebied wordt 

opnieuw ingericht met een semi-natuurlijke waterloop. 
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In de afgelopen periode heeft de bewonersgroep van ‘s Gravenmoer gewerkt aan twee 

mogelijke varianten voor de deellocatie van ‘s Gravenmoer. Deze varianten legt de 

bewonersgroep voor tijdens het werkatelier. 

Deze varianten zijn bestudeerd en uitgewerkt door TenneT en maandag 26 november 

heeft hier een terugkoppeling over plaatsgevonden.

Bewonersgroep variant 1: 

• Hierbij wordt het huidige vakwerkmasttracé (3x 380kV) 105 meter naar het noorden 

verplaatst;

• Op de hartlijn van het huidige vakwerkmasttracé wordt het nieuw te bouwen 

Wintrack tracé (2x 150kV + 2x 380kV) geplaatst;

• Deze variant maakt het mogelijk om de hindernis bij de waterkering “Kromgat” te 

ontwijken;

• Het hoogspanningstracé is hiermee het verst verwijderd van het dorp ’s Gravenmoer;

• Er zijn geen extra knikken noodzakelijk waardoor de rechte lijn behouden blijft.

Reactie TenneT:

Variant 1: 

Deze variant wordt niet meegenomen in de integrale effectafweging van TenneT:

A. 

Op basis van de integrale effectanalyse opgesteld door TenneT van maart 2018 en het 

advies van de samenwerkende overheden is door de minister van EZK niet voor een 
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noordelijke variant gekozen. Het tracé dat gekozen is, ligt voor de gehele verbinding aan 

de zuidelijke kant van de huidige 380 kV-verbindingen Rilland-Geertruidenberg en 

Geertruidenberg-Eindhoven. Er was in de integrale effectenanalyse en MER ook een 

alternatief die aan de noordzijde van de 380 kV-verbinding lag. Van deze variant zijn de 

effecten in beeld gebracht. Deze variant had als effect dat er bij Moerdijk een 

kruisingslocatie zou moeten worden gerealiseerd en het tracé nabij Geertruidenberg 

deels ondergronds aangelegd zou moeten worden. De samenwerkende overheden 

hebben geadviseerd om aan de zuidzijde van de huidige verbinding de nieuwe 380 kV 

verbinding te realiseren. 

B. 

Voor alle alternatieven is bekeken of er sprake is van aandachtspunten en/of knelpunten. 

Knelpunten vanuit milieu hebben betrekking op niet-kleinschalige concentraties van 

gevoelige bestemmingen binnen de indicatieve magneetveldzone, substantiële aantasting 

van natuurwaarden of substantiële aantasting van landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden. Een substantiële aantasting kan worden bepaald door omvang of effect. 

Daarnaast is gekeken of er knelpunten zijn vanuit maakbaarheid (is een tracé te maken?) 

of vanuit vergunbaarheid (zijn er significante effecten op Natura2000-gebieden te 

verwachten waardoor een tracé mogelijk niet vergunbaar is?). Voor een vastgesteld 

knelpunt zijn er verschillende toolboxoplossingen mogelijk om het knelpunt op te lossen. 

Deze toolbox is door ministerie van EZK bepaald, waarin is vastgesteld wanneer het een 

knelpunt is. 

De toolbox bestaat uit de volgende (combinatie van) maatregelen die kunnen worden 

toepast om knelpunten op te lossen:

1. Optimalisatie van ligging van het bovengrondse tracé (tracéwijziging of wijziging één of 

meerdere mastlocaties);

2. Toepassing van technische maatregelen (zoals toepassen hogere masten bij 

waterkruisingen);

3. Aanpassen/uitkopen van bestaande elementen/functies (bijvoorbeeld buisleidingen 

verleggen, windturbine uitkopen);

4. Ondergrondse aanleg (dit is de zwaarste maatregel die alleen kan worden toegepast als 

bovenstaande maatregelen geen oplossing kunnen bieden voor het knelpunt binnen de 

vastgestelde kaders).

Reconstructie betekent het afbreken van een bestaande verbinding en het op andere 

locatie herbouwen. Dit is een zware, complexe ingreep. Het reconstrueren van de 

verbinding is alleen mogelijk als blijkt dat er dwingende knelpunten zijn die niet op een 

andere manier te mitigeren zijn. In deze situatie is er geen dwingend knelpunt (zoals een 

niet-kleinschalige concentratie gevoelige bestemmingen), waardoor reconstrueren niet 

aan de orde is. 

Een beschrijving van de Toolbox is opgenomen in de Notitie tracéontwikkeling, maart 

2017 (paragraaf 3.5, 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/04/Notitie_traceontwikkeling.pdf)

Uitwerking 
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Om deze variant te realiseren is een reconstructie van circa 6,5 kilometer nodig. De 

eerste inschatting voor de extra kosten voor deze reconstructie zijn circa 35-40 miljoen. 

Er komen 5 nieuwe gevoelige bestemmingen bij , waarvan 1 op dit moment in de 

indicatieve magneetveldzone van de bestaande verbinding ligt.  Er is één gevoelige 

bestemming die ten opzichte van variant 1 TenneT wordt vrijgespeeld. Variant 1 heeft een 

negatief effect op de aanwezige warmteleiding. Deze moet in deze variant verlegd 

worden, omdat er mastlocaties op de warmteleiding zijn gelegen. 

16



Bewonersgroep variant 2: in deze variant wordt een extra knik aangebracht nabij ‘s 

Gravenmoer. 

Bewonersgroep variant 2:

• Het nieuw te bouwen Wintrack tracé (2x 150kV + 2x 380kV) wordt geplaatst zoals 

voorgesteld in het VKA;

• Mocht er geen oplossing komen om de hindernis bij de waterkering “Kromgat” te 

voorkomen dan kan eventueel vastgehouden worden aan de onderlinge tracé afstand 

van 140 meter (discussiepunt!)

• Ter hoogte van “Het Molenvaartje” (vaart gelegen tussen Wielstraat en Waspikseweg) 

maakt het huidige vakwerkmasttracé (3x 380kV) een knik naar het noorden;

• Het nieuw te bouwen Wintrack tracé (2x 150kV + 2x 380kV) maakt hier ook een knik 

naar het noorden;

• Bij deze knik wordt de onderlinge afstand tussen beide tracés nu verkleind van 140 

meter naar 105 meter;

• Het totale hoogspanningstracé (vakwerkmast- en Wintrack) loopt hiermee 

evenwijdig/parallel aan het slagenlandschap (de sloten in het gebied);

• Vervolgens maakt het totale hoogspanningstracé een knik tussen de dorpen ’s 

Gravenmoer en Waspik vanwaar het in één rechte lijn haar weg vervolgt om in het 

gebied tussen de Capelseweg en Ravensbosweg weer over te gaan op het VKA; 

• De hartlijn van het totale hoogspanningstracé ligt hierbij precies tussen beide dorpen;

• Het hoogspanningstracé is hiermee op gerede afstand verwijderd van zowel het dorp 

’s Gravenmoer als het dorp Waspik;

• Beperkte reconstructie van het huidige vakwerkmasttracé (3x 380kV).
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Reactie TenneT:

Variant 2: 

Deze variant wordt niet meegenomen in de integrale afweging van TenneT:

A

Voor alle alternatieven is bekeken of er sprake is van aandachtspunten en/of knelpunten. 

Knelpunten vanuit milieu hebben betrekking op niet-kleinschalige concentraties van 

gevoelige bestemmingen binnen de indicatieve magneetveldzone, substantiële aantasting 

van natuurwaarden of substantiële aantasting van landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden. Een substantiële aantasting kan worden bepaald door omvang of effect. 

Daarnaast is gekeken of er knelpunten zijn vanuit maakbaarheid (is een tracé te maken?) 

of vanuit vergunbaarheid (zijn er significante effecten op Natura2000-gebieden te 

verwachten waardoor een tracé mogelijk niet vergunbaar is?). Voor een vastgesteld 

knelpunt zijn er verschillende toolboxoplossingen mogelijk om het knelpunt op te lossen. 

Deze toolbox is door ministerie van EZK bepaald, waarin is vastgesteld wanneer het een 

knelpunt is. 

De toolbox bestaat uit de volgende (combinatie van) maatregelen die kunnen worden 

toepast om knelpunten op te lossen:

1. Optimalisatie van ligging van het bovengrondse tracé (tracéwijziging of wijziging één of 

meerdere mastlocaties);

2. Toepassing van technische maatregelen (zoals toepassen hogere masten bij 

waterkruisingen);

3. Aanpassen/uitkopen van bestaande elementen/functies (bijvoorbeeld buisleidingen 

verleggen, windturbine uitkopen);

4. Ondergrondse aanleg (dit is de zwaarste maatregel die alleen kan worden toegepast als 

bovenstaande maatregelen geen oplossing kunnen bieden voor het knelpunt binnen de 

vastgestelde kaders).

Reconstructie betekent het afbreken van een bestaande verbinding en het op andere 

locatie herbouwen. Dit is een zware, complexe ingreep. Het reconstrueren van de 

verbinding is alleen mogelijk als blijkt dat er dwingende knelpunten zijn die niet op een 

andere manier te mitigeren zijn. In deze situatie is er geen dwingend knelpunt (zoals een 

niet-kleinschalige concentratie gevoelige bestemmingen), waardoor reconstrueren niet 

aan de orde is. 

Een beschrijving van de Toolbox is opgenomen in de Notitie tracéontwikkeling, maart 

2017 (paragraaf 3.5, 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/04/Notitie_traceontwikkeling.pdf)

Uitwerking

De reconstructie is circa 2,1 kilometer lang met een tijdelijke 380 kV-verbinding van circa 

600 meter. De eerste inschatting voor de extra kosten voor deze reconstructie zijn circa 

15-20 miljoen. Er is geen verschil in het effect op gevoelige bestemmingen ten opzichte 

van variant Geel en Blauw. Variant 2 heeft een negatief effect op de aanwezige 
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warmteleiding vanwege het meermaals kruisen en de relatief korte afstand tussen de 

verbinding en de warmteleiding. 
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Het beeld naar aanleiding van het werkatelier en 

vervolggesprekken/vervolgonderzoek

• De opgave om strakker te bundelen en meer afstand tot de dorpskern ‘s Gravenmoer 

te realiseren is uitgewerkt in variant Geel en Blauw. Ter hoogte van de dorpskern ‘s 

Gravenmoer zijn deze varianten gelijk. 

• Vanuit Landschap gezien gaat de voorkeur uit naar rechtstanden (variant Geel). 

• De varianten die ingediend zijn door de bewonersgroep ‘s Gravenmoer zijn niet 

realistisch en worden niet meegenomen in de integrale effectenanalyse. Zie hiervoor 

de onderbouwing bij variant 1 en 2 van de bewonersgroep ‘s Gravenmoer. 

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

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

haalbare varianten beschreven. 

Opmerkingen en vragen

• Op de website van het RIVM is meer informatie te vinden over onderzoek naar het 

effect van hoogspanningsverbindingen op de gezondheid: 

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/Hoogspanningslijnen.  

• In het werkatelier is het mastbeeld aan de orde gekomen. Er is door de 

bewonersgroep gevraagd waarom niet beide verbindingen in hetzelfde masttype 

uitgevoerd kunnen worden, mede ingegeven door de vraag naar de levensduur van 

de bestaande 380 kV-verbinding. De masten van de bestaande verbinding zijn nog 

niet aan het einde van de levensduur en nieuwe 380 kV-verbindingen worden in 

Wintrack uitgevoerd. Zie ook reactie op de door bewonersgroep ingediende 

varianten. 
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• Naar aanleiding van een vraag over het verkabelen (ondergrondse aanleg) van het 

traject, legt TenneT het volgende uit: Aanleg van ondergrondse verbindingen stuit op 

technische bezwaren van de netbeheerder, met name de betrouwbaarheid van de 

verbinding en de gevolgen daarvan voor het hoogspanningsnet. Het gedrag van een 

ondergrondse kabelverbinding is vanwege capacitieve eigenschappen anders dan van 

een bovengrondse lijnverbinding. Dit gedrag tast de stabiliteit en daarmee de 

betrouwbaarheid van het hoogspanningsnet aan. Andere aspecten van belang zijn de 

beschikbaarheid van de kabelverbinding en de onderhoudbaarheid. De toepassing van 

ondergrondse kabels in 380kV verbindingen is innovatief waardoor zowel in Nederland 

als daarbuiten weinig kennis en ervaring voor dergelijke oplossingen beschikbaar is. 

Ondergrondse 380kV kabelverbindingen zijn in Nederland daarom nog maar 

incidenteel toegelaten. Voor de verbinding tussen Rilland en Tilburg is een maximale 

lengte toegestaan van 10km. De minister heeft vanwege de knelpunten bij de 

Brabantse Wal een ondergrondse oplossing aangewezen. Met een tracé lengte van 

circa 7 km voldoet die keuze aan de eis voor de maximale lengte van 10km. Bij andere 

tracé locaties kennen geen knelpunten die ondergrondse aanleg toelaten. 

• Het is mogelijk dat het inpassingsplan planschade veroorzaakt. De minister van 

Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor de afhandeling van aanvragen 

voor planschade. Een aanvraag voor planschade kan vanaf het onherroepelijk tot vijf 

jaar na het onherroepelijk worden van het inpassingsplan worden ingediend. Meer 

informatie over planschade staat op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO) : https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/planschade-

rijksenergieprojecten  
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