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Dongen, 19 april 2021 

Uw kenmerk :  
Zaaknummer : 00077112 
Bijlage(n) :  
Contactpersoon/tel.nr. :  
Betreft : Reactie gemeente Dongen Voorontwerp Inpassingsplan 

hoogspanningsverbinding 380kV zuid-west/oost 
Bij bericht van 25 februari 2021 stelt u het college van burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraad in de gelegenheid te reageren op het Voorontwerp Inpassingsplan voor de 
hoogspanningsverbindingen 380kV zuid-west/oost. 
 
Hierbij ontvangt u de gezamenlijke reactie van college en gemeenteraad. 
 
Tracé en variant 
In september 2019 heeft de minister van EZK het tracé voor de hoogspanningsverbinding 380kV zuid-
west/oost, definitief vastgesteld. Zowel gemeente Dongen als de Samenwerkende Overheden hebben 
voor uitwerkingsgebied 9 (ten noorden van ’s Gravenmoer) een variant ingebracht. Deze zogenoemde 
“knik-variant” is door de minister niet overgenomen. Zoals wij al eerder hebben aangegeven betreuren 
wij dit zeer. Het was een unieke kans om de leefbaarheid van ’s Gravenmoer niet onder druk te 
zetten. 
Echter, het definitieve tracé zoals nu in het voorontwerp inpassingsplan is opgenomen, beschouwen 
wij als een gegeven. 
Wij merken hierbij op dat in deel C van de MER (pagina 52) het tracé op 145 meter ten zuiden van de 
bestaande verbinding ligt. Dit is niet juist. De afstand is teruggebracht tot 105 meter.  
 
Masttypen 
Op verzoek van de minister en de Samenwerkende Overheden heeft TenneT een vakwerkmast 
ontwikkeld die goed aansluit bij de bestaande vakwerkmasten, waardoor bij bundeling van 
hoogspanningsverbindingen, eenduidigheid in masttype ontstaat. Wij zijn van mening dat de keuze 
voor de Moldaumast de beste bijdrage levert aan milieuaspecten zoals natuur, landschap en 
leefomgeving.  
 
 
Archeologie 
In het voorontwerp inpassingplan staat op pagina 55: “Binnen het plangebied is één locatie 
aangemerkt als een AMK-locatie. Op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) zijn bekende en 
waardevolle archeologische vindplaatsen weergegeven. Het betreffende AMK-terrein betreft een 
locatie nabij 's-Gravenmoer. Dit terrein betreft een terrein met sporen van bewoning uit de Late 
Middeleeuwen”. Het is ons niet duidelijk wat de consequentie hiervan is voor het tracé en hoe deze 
tekst zich verhoudt met de beschrijving in deel C van de MER op pagina 93/94. 
 
Elektromagnetische velden / Gezondheid 
Er is eerder aandacht gevraagd voor de monitoring van het gebruik van de nieuwe 
hoogspanningsverbinding, waaronder de netwerkbelasting en eventuele cumulatie van 
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magneetveldzones en de gezondheidseffecten. Periodiek onderzoek naar de effecten kan het 
draagvlak voor dit tracé vergroten. Wij zijn van mening, dat, nu er (nog) geen bewezen 
gezondheidseffecten zijn, dit een goed moment is voor het in beeld brengen van de nul-situatie en 
periodiek de breedte van de magneetveldzones en de daarmee verband houdende straling te 
onderzoeken. Als na een reeks van jaren blijkt dat er geen causaal verband is tussen straling en 
gezondheidseffecten, draagt dat bij aan het gevoel van veiligheid  van inwoners.  
 
Landschap / natuur 
Wij kunnen nog geen standpunt innemen over de uiteindelijke landschappelijke inpassing. En dat is 
jammer.  
Het landschapsplan, waarin landschappelijke inpassing en natuurcompensatie samenkomen, is nog in 
voorbereiding. Het landschapsplan is geschreven op hoofdlijnen en behoeft voor meerdere gebieden / 
voorgenomen maatregelen nadere uitwerking. Het schaalniveau waarop het landschapsplan nu is 
beschreven geeft geen inzicht in de te treffen maatregelen. 
Als bijdrage voor de opstelling van het landschapsplan hebben wij bij e-mailberichten van 3 december 
2020 en 4 februari 2021 aan TenneT (met afschriften aan het ministerie) de initiatieven/plannen 
toegestuurd van de Bewonersgroep ’s Gravenmoer, in samenwerking met de Heemkundekring Des 
Graven Moer en de Dorpsraad ’s Gravenmoer, en de Dorpsraad Klein Dongen  - Vaart.  
Vanwege de kwaliteiten van de plannen, de toegevoegde waarde voor Klein Dongen – Vaart en ’s 
Gravenmoer en het brede maatschappelijk draagvlak hebben wij verzocht de plannen volledig en 
integraal op te nemen in het landschapsplan. In het concept landschapsplan herkennen wij deze 
bijdragen niet. 
Wij verzoeken u nadrukkelijk de nadere uitwerking af te ronden voordat het voorontwerp 
inpassingsplan ter inzage wordt gelegd. Wij hechten er veel waarde aan dat het college, de 
gemeenteraad, inwoners en organisaties op basis van voldoende en juiste informatie het 
landschapsplan kunnen beoordelen en afwegen om wel of geen zienswijze in te dienen. 
Tevens herhalen wij ons verzoek om de hierboven genoemde burgerinitiatieven één op één in het 
landschapsplan op te nemen. 
Wij vragen u de landschappelijke inpassing vorm te geven in blijvend intensief en zorgvuldig overleg 
met niet alleen de gemeente Dongen, maar ook met de Bewonersgroep ’s Gravenmoer en de 
Dorpsraad Klein Dongen -  Vaart. 
   
Juridische regeling 
De bouwhoogte van de masten is onder enkele bestemmingen niet gemaximeerd. In bv. art. 8.2, 
aanhef en onder a, onder 1, van de regels wordt verwezen naar een aanduiding.  Specifieke 
aanduidingen ontbreken echter op de plankaart en in het renvooi. 
 
Uitnodiging 
Wij nodigen graag de minister van Economische Zaken en Klimaat uit voor een bezoek aan het 
landschap en de kernen van onze gemeente die geraakt worden door de hoogspanningsverbinding. 
Wij laten graag de kwaliteiten van het landschap en de dorpen zien, zodat er een goed beeld ontstaat 
van de effecten van de nieuwe hoogspanningsverbinding en willen met de minister het gesprek 
aangaan over de landschappelijke inpassing – inclusief de bijdragen van de Bewonersgroep ’s 
Gravenmoer en de Dorpsraad Klein Dongen – Vaart – en over het monitoren van maagneetveldzones 
/ straling in relatie tot gezondheidseffecten.  
 
 
Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie met belangstelling 
tegemoet. 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dongen, 
De secretaris,    De burgemeester, 
 
 
Mr. H.L.M. van Noort   Drs. M.C. Starmans-Gelijns 
 
 
 
 


