
Aan zijne excellentie De heer B. van 't Wout 

Minister van Economische Zaken en Klimaat 

Postbus 20402 

2500 EK DEN HAAG 

Etten-Leur, 22 april 2021 

Onderwerp: reactie Samenwerkende Overheden op VO-IP 380kV Zuid-west (Oost) 

Geachte heer van 't Wout, 

U biedt ons, Samenwerkende Overheden 380kV ZWO, de gelegenheid een overlegreactie te geven 

op het Voorontwerp-inpassingsplan (VO-IP) 380 kV Zuid-West (Oost). In deze brief leest u de reactie 

van de Samenwerkende Overheden en treft u een bijlage met de reacties van meerdere van onze 

betrokken overheden. 

Inleidend 

In de basis geven de Samenwerkende Overheden een positieve reactie op dit VO-IP. Bij het proces 

rond de totstandkoming van het VO-IP hebt u ons weer betrokken en dat waarderen wij. Zoals uit de 

lokale overlegreacties blijkt zijn er zeker nog zaken in het inpassingsplan te verwerken, vragen te 

beantwoorden en zorgpunten weg te nemen. Met name vragen wij aandacht voor de zorgpunten die 

er nog rond het tracé-deel Zevenbergschenhoek (Kattekraam), bedrijventerrein Borchwerf en 

Vlietweg in Roosendaal en Halderberge, bij's Gravenmoer en de Bosroute bij Loon op Zand zijn. De 

bijgevoegde reacties van de gemeenten Moerdijk, Roosendaal, Halderberge en Dongen gaan daar 

specifiek op in. Loon op Zand stuurt u die separaat toe. 

Wegingscriteria Samenwerkende Overheden 

De Samenwerkende Overheden willen u met deze brief wijzen op de wegingscriteria, die wij ook bij 

onze eerdere adviseringen hebben gebruikt. Deze gelden voor het gehele projectgebied en alle 

betrokken inwoners, ondernemers en overige gebruikers. De Samenwerkende Overheden hechten 

veel waarde aan deze criteria. Wij vragen u daarom aan de hand van deze gezamenlijke criteria alle 

reacties op een zorgvuldige manier te verwerken in het inpassingsplan en mee te nemen in het 

vervolgproces. 

In de verschillende fases van het ontwikkeltraject hebben de Samenwerkende Overheden de 

volgende uitgangspunten voor een aanvaardbaar tracé gehanteerd: 

• Zorgvuldige landschappelijke inpassing, o.a. geen nieuwe doorsnijding van het 

landschap en een zo aangenaam mogelijk ruimtelijk beeld; 

• Het combineren met/bundelen van bestaande infrastructuren; 

• Behoud zoveel mogelijk natuur en compenseer ruimhartig en effectief; 

• Heb aandacht voor de leefomgeving, o.a. voor de (ruimhartige en spoedige aan-

/uitkoop van) gevoelige bestemmingen en bedrijven; 

• Aandacht voor leefbaarheid van een gebied, zorgvuldige en tijdige 

participatie/communicatie en draagvlak bij betrokkenen. 

In ons advies van 5juni 2019 formuleerden we zorgpunten. Voor de volledigheid en de aanhoudende 

actualiteit hebben wij dit advies en de uitgeschreven zorgpunten bijgevoegd. 



Wegingscriteria in relatie tot procesfase 

De uitwerking van het tracé komt in een fase waarin details bekend worden en betrokkenen 

concreet zien en voelen hoe het tracé hen gaat raken. Tevens vinden er onderzoeken, metingen en 

uitwerkingsactiviteiten plaats in de gebieden. Dit vergt meer dan ooit een heldere en tijdige 

communicatie, en waar mogelijk participatie. Wanneer gebeurt er wat in een gebied? Op welke 

manier zijn inwoners/organisaties betrokken? En op welk moment? Hebben zij inspraak? Wat zijn de 

kaders, wat staat vast en waar is nog ruimte te wijzigen? Daarnaast bemerken we dat er in 

toenemende vragen zijn over effecten op gezondheid en veiligheid en bedrijfsvoering. Uitgebreide 

uitleg over effecten van magneetvelden blijft nodig. 

We herhalen ons nadrukkelijke verzoek aan u en TenneT met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 

met communicatie en participatie om te gaan richting de betrokkenen én richting de 

Samenwerkende Overheden zelf. 

Reactie op VO-IP vanuit Samenwerkende Overheden 

Als Samenwerkende Overheden staan wij positief tegenover de basis van het VO-IP. Wel vragen wij u 

aandacht te hebben voor de lokale reacties, vragen en zorgpunten. Het VO-IP kent bij de ene locatie 

meer gevoelige of technische vraagstukken dan bij andere gemeenten. Wij steunen als collectief 

onze lokale gemeenten in de, in onze ogen, terechte en reële reacties op het VO-IP. U treft voor de 

volledigheid deze lokale reacties aan in de bijlage. 

Tot slot 

Het project 380kV Zuid-west (Oost) heeft inmiddels een historie van nauwe samenwerking. Tussen 

de lokale en provinciale overheden, maar ook met het ministerie EZK en TenneT. We waarderen deze 

samenwerking en geloven dat de samenwerking tot een beter en completer plan leidt voor de regio 

in zijn geheel. Ook zien we dat de samenwerking bijdraagt aan een meer zorgvuldig proces. 

We blijven ons hiervoor graag inzetten. 

Name s/de.sam3werkende overheden, 

ns Wie rikx, 

Voorzitter Samenwerkende Overheden 380kV Zuid-West (Oost) 

De Samenwerkende Overheden zijn: 

• De gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Halderberge, 

Loon op Zand, Moerdijk, Oosterhout, Reimerswaal, Roosendaal, Steenbergen, Tholen, 

Tilburg, Waalwijk en Woensdrecht; 

• De provincie Noord-Brabant; 

• Waterschappen Brabantse Delta en De Dommel. 

Bijlagen: 

1 lokale reacties op VO-ƒP 

2 advies Samenwerkende Overheden 5 juni 2019 
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