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In uw reactie van 23 april 2021 op het voorontwerp-inpassingsplan van de 
hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost verzoekt u mij het tracé bij 
Zevenbergschen Hoek te heroverwegen. Concreet vraagt u om in uitwerkings- 
gebied 6 te kiezen voor variant Geel, zoals in 2019 geadviseerd door de 
Samenwerkende Overheden, in plaats van variant Rood. Beide varianten staan 
beschreven in Projectboek 3 (https://proiecten.tennet.eu/zuid-west-380-kv-oost- 
Droiectboek-3/cover/).

Naar aanleiding van uw verzoek heb ik TenneT als initiatiefnemer van het project 
gevraagd de effectbesch rij ving en variantafweging van het betreffende 
uitwerkingsgebied nogmaals te bekijken. Het advies van TenneT d.d. 15 juli 2021 
is als bijlage bijgevoegd en eerder in concept met u besproken.

Ik realiseer mij dat de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding 
consequenties heeft voor de omgeving, in het bijzonder voor de bewoners van het 
buurtschap Kattenkraam. Mijn voorganger heeft daarom eerder al aan TenneT 
gevraagd om extra aandacht te geven aan dit gebied.

Op basis van uw brief, het advies van TenneT en de gesprekken die met uw 
gemeente zijn gevoerd, kom ik desalniettemin tot de conclusie dat ik onvoldoende 
reden zie om het tracé te heroverwegen en vasthoud aan het oorspronkelijke 
besluit uit 2019. Ik heb daarvoor de volgende argumenten:

In 2019 heeft mijn voorganger weloverwogen gekozen voor variant Rood, 
gezien de effecten op landschep (geen 'knik' in het tracé), nettechniek 
(complexiteit en tijdelijke overlast) en kosten.
De situatie is sindsdien niet wezenlijk veranderd, er zijn geen ontwikkelingen 
die aanleiding geven om nu een andere keuze te maken.
Variant Geel leidt tot minder gevoelige bestemmingen en heeft de voorkeur 
van de gemeente en bewoners. Het is aan mij als verantwoordelijke 
bewindspersoon om een afweging te maken tussen de verschillende effecten. 
Beperking van het aantal gevoelige bestemmingen is voor mij belangrijk, 
maar niet het enige effect waar ik rekening mee moet houden.

Pagina 1 van 2



Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Warmte en Ondergrond

Ons kenmerk
DGKE-WO / 21190135Zoals blijkt uit het advies van TenneT zorgt een extra knik niet voor minder 

ruimtelijke druk. Integendeel: niet alleen blijft de lijn zichtbaar, maar deze 
zou hierdoor juist nog nadrukkelijker in het landschap aanwezig zijn.
De bewoners van de Kattenkraam hebben eerder aangegeven te vrezen voor 
leegstand als woningen in het buurtschap door TenneT worden aangekocht. 
De ervaring bij andere projecten leert dat dergelijke woningen veelal snel 
weer worden verkocht. Het is daarom mijn verwachting dat er geen sprake 
zal zijn van leegstand. Ook de leefbaarheidsmaatregelen die TenneT zal 
nemen kunnen hieraan bijdragen.

Ik houd dus vast aan de keuze voor variant Rood. Ik realiseer mij dat dit voor de 
betrokken bewoners een teleurstelling is. U bent reeds met TenneT in gesprek 
over maatregelen om bij te dragen aan de leefbaarheid in relatie tot de nieuwe 
hoogspanningsverbinding en over de uitwerking van het landschapsplan. Ik 
vertrouw er op dat dit leidt tot een voor alle betrokkenen acceptabel voorstel. 
Daarnaast vraag ik TenneT om, voor zover nodig, de bewoners nadere uitleg te 
geven over wat het betekent als hun perceel binnen de specifieke magneetveld- 
zone (0,4 microtesla) komt te liggen en de vrijwillige keuze die zij dan hebben om 
de woning aan TenneT te verkopen. Voor agrarische woningen is er sprake van 
maatwerk.

Een afschrift van deze brief stuur ik aan TenneT en aan de Samenwerkende 
Overheden. Op de overige opmerkingen in uw brief reageer ik in het ontwerp- 
inpassingsplan dat naar verwachting later dit jaar ter inzage zal worden gelegd. 
Tenslotte wil ik u danken voor de constructieve samenwerking in dit project.

Hoogachtend

D. Ye§ilgöz-Zegerius
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat - Klimaat en Energie
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1. Inleiding

Naar aanleiding van het Bro-vooroverleg heeft de gemeente Moerdijk in haar reactie de minister van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK) verzocht zijn eerdere keuze voor het tracé uit 2019 te heroverwegen. 
In haar reactie beschouwt de gemeente de onderbouwing en uitleg van deze afweging als onbevredigend en 
onvoldoende. Daarnaast noemt de gemeente een aantal ontwikkelingen in de omgeving van 
Zevenbergschen Hoek die zijn opgenomen in het voorontwerp inpassingsplan, die volgens de gemeente in 
een eerder stadium niet zijn betrokken in de planstudie.

TenneT heeft naar aanleiding hiervan op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de 
effectbeschrijving en variantenatweging van het betreffende uitwerkingsgebied met de kennis van nu 
nogmaals bekeken. Op basis hiervan trekken wij de conclusie dat er geen nieuwe feiten op tafel liggen die 
van invloed zijn op de afweging in 2019 door de minister is gemaakt en adviseren wij de minister om zijn 
keuze niet te hero\erwegen. Deze conclusie wordt hieronder kort toegelicht.

2. Vergelijking effectbeschrijving

In haar Bro-overlegreactie brengt de gemeente twee punten in op basis waarvan zij de minister verzoeken 
zijn tracékeuze te overwegen. Dit zijn de toenemende druk op de leefbaarheid van het gebied en de 
gewijzigde omstandigheden ten opzichte van de eerdere tracékeuze.

1. Toenemende druk leefbaarheid
In haar reactie beschrijft de gemeente dat zij er nadrukkelijk naar streven om het buurtschap Kattenkraam te 
behouden en de leefbaarheid van de kern Zevenbergschen Hoek te bewaren. Deze opgave is onderdeel 
geweest van de planstudie die door TenneT in overleg met de gemeente en de omgeving is uitgevoerd. De 
planstudie heeft uiteindelijk geresulteerd in 3 (realistische) varianten: Rood, Geel en Groen. Op 24 
september 2019 heeft de minister het voorkeurstracé gekozen. Hij heeft hierin een andere afweging 
gemaakt dan de Samenwerkende Overheden en gekozen voorvariant Rood in plaats van de geadviseerde 
variant Geel.

In reactie op de Bro-vooroverlegreactie het volgende:
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Ten aanzien van het behoud van het buurtschap Kattenkraam heeft de minister in 2019 aangege\«n 
dat TenneT de aangekochte woningen die niet rechtstreeks onder de hoogspannings\erbinding 
liggen na afronding van de werkzaamheden opnieuw op de markt zal brengen. Het is de ervaring 
van TenneT dat in vergelijkbare projecten dit soort woningen snel weer verkocht worden. Het 
buurtschap Kattenkraam blijft daarmee behouden.
Ten aanzien van de mimtelijke druk op de leefbaarheid van Zevenbergschen Hoek heeft het 
aanbrengen van een knik in het tracé geen direct effect op de ruimtelijke druk van dit dorp.
Ongeacht de keuze voor variant rood of geel zal de verbinding duidelijk zichtbaar zijn in het 
landschep en zal variant Geel niet bijdragen aan het afnemen van de ruimtelijke druk in het gebied. 
Wij beoordelen het effect op landschep, tijdelijke overlast, nettechniek en kosten zwaarder dan het 
aantal gevoelige bestemmingen.
Om de gemeente Moerdijk tegemoet te komen in haar streven om de leefbaarheid in het gebied te 
behouden heeft de minister TenneT opdracht gegeven om bij de uitwerking van het landschapsplan 
extra aandacht te geven aan dit gebied en te verkennen of er andere manieren zijn om bij te dragen 
aan de leefbaarheid in relatie tot de nieuwe hoogspanningsverbinding. Samen met de gemeente 
wordt hier momenteel invulling aan gegeven.

Stand van zaken gevoelige bestemmingen
De nieuwe hoogspanningsverbinding zorgt vooreen aantal nieuwe gevoelige bestemmingen in het gebied. 
Dit zijn woningen die in de specifieke magneetveldzone van de nieuwe hoogspanningsverbinding komen te 
liggen. TenneT biedt eigenaren van woningen binnen de magneetveldzone de gelegenheid om op vrijwillige 
basis hun object aan TenneT te verkopen tegen een schadeloosstëlingsbedrag dat wordt bepaald conform 
het onteigeningsrecht. Met alle eigenaren van de betreffende woningen is inmiddels contact geweest. Er zijn 
meerdere gesprekken gevoerd waarin het proces is uitgelegd en waarin TenneT heeft aangeboden om 
taxaties te doen om zo de schadeloosstelling te bepalen. Inmiddels zijn er 2 van 7 taxaties afgerond en is 
één woning aangekocht. Zoals hierboven ook aangegeven streeft TenneT ernaar om de aangekochte 
woningen zo snel als mogelijk weer op de markt te brengen.

Stand van zaken opdracht minister
Om het gebied Zevenbergschen Hoek extra aandacht te geven bij de uitwerking van het landschapsplan is 
TenneT nauw opgetrokken met de gemeente om te onderzoeken wat hierin haalbaar is. In eerste instantie is 
onderzocht of er een nieuwe geschikte woonlocatie kon worden gevonden in de buurt van de huidige 
woonlocatie. Na consultatie bij de huidige bewoners bleek de belangstelling om te verhuizen naar één van 
de gepresenteerde bouwvahanten beperkt. Hierdoor is door de gemeente in afstemming met EZK en 
TenneT besloten om niet door te gaan met de uitwerking van één van de bouwvahanten.

Om alsnog invulling te geven aan de opdracht van de minister stelde de gemeente voor om in het gebied 
(mede op basis van de input van de dorpstafels) te inventariseren welke landschappelijke maatregelen 
genomen kunnen worden (hierbij moet worden gedacht aan extra landschappelijke inpassing, aanpassing 
van de verkeerssituatie en/of bijdragen aan lokale verbeteringstrajecten). Op 3 juni 2021 zijn de uitkomsten 
van deze gesprekken door de gemeente gepresenteerd aan de werkgroep (gemeente, EZK, Tennet en
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provincie NB). Hierbij zijn afspraken gemaakt welke maatregelen verder worden uitgewerkt. Dit heeft geleid 
tot de volgende maatregelen die in de komende periode worden voorgelegd aan de dorpstafels:

1. Recreatieve route 'Rondje Kattenkraam'
2. Recreatief steunpunt
3. Aanbrengen beplanting Landekensdijk
4. Maatregelen t.b.v. verkeersveiligheid Hoofdweg/Ewoudsdam/Landekensdijk

TenneT zal de hierboven genoemde maatregelen daar waar mogelijk opnemen in het landschapsplan en 
samen met de overige inrichtingsmaatregelen in het landschapsplan tot uitvoering brengen. Voor 
maatregelen die in het kader van de landschappelijke inpassing niet opgenomen kunnen worden in het 
landschapsplan zal TenneT een financiële bijdrage beschikbaar stellen aan de gemeente voor de nadere 
uitwerking en uitvoering van deze maatregelen. De uitvoerbaarheid van dergelijke maatregelen is dus mede 
afhankelijk van de financiële dekking door de gemeente.

Met de gemeente is a^esproken dat er ruim voor de start van de terinzagelegging van het ontwerp 
inpassingsplan een brief aan EZK wordt opgesteld door TenneT in samenspraak met de gemeente, waarin 
zicht wordt gegeven op hoe door TenneT en de gemeente invulling wordt gegeven aan de opdracht van de 
minister.

2. Gewijzigde omstandigheden
De gemeente noemt in haar reactie dat het voorontwerp inpassingsplan nieuwe ontwikkelingen met zich 
meebrengt voor de omgeving Zevenbergschen Hoek die niet zouden zijn meegenomen in de planstudie. Dit 
betreft de vergroting van 150 kV-hoogspanningsstation Ze\«nbergschen Hoek en de realisatie van een 
opstijgpunt aan de westzijde van de Al6.Ook de keuze voor een andere masttype wordt aangehaald als 
gewijzigde omstandigheid. De gemeente vraagt zich in dat kader af in hoeverre de 
onderbouwing van de keuze van minister uit 2019 nog actueel is gezien deze nieuwe ontwikkelingen.

In bijlage 1 bij het advies van de Samenwerkende overheden uit 2019 is al gewezen op dat er technische en 
ruimtelijke maatregelen nodig zijn om de verbinding met 150 kV-station Zevenbergschen Hoek tot stand te 
brengen. Los daarvan constateren wij dat deze elementen geen effect hebben op de effectbeschrijving zoals 
opgenomen in Projectboek 3. De uitbreiding van het 150 kV-station betreft enkel het verplaatsen van het 
hekwerk en het treffen van voorzieningen zodat de ondergrondse kabel aangesloten kan worden. Het 150 
kV-opstijgpunt is vooral een open constructie in het landschep. In die zin blijft staan dat noch variant Rood 
noch variant Geel bijdragen aan een verlichting van de ruimtelijke druk in dit gebied en dat de onderbouwing 
voor de keuze, zoals nader toegelicht in de brief van 4 november 2019 (kenmerk DGKE-WO/ 19244626) 
nog steeds blijft staan.

Ook de keuze voor een ander masttype heeft geen effect, omdat dit nieuwe masttype zodanig is ontworpen 
dat de indicatieve magneetveldzone niet groter wordt dan de indicatieve magneetveldzone van de 
Wintrackmast (in dit geval: 90 meter uit het hart).
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3. Gevolgen heroverweging tracé

Indien de minister besluit om het voorkeurstracé te heroverwegen en te kiezen vooreen alternatief tracé in 
het gebied Kattenkraam/Zevenbergschen Hoek heeft dit gevolgen voor het project. Hieronder hebben wij 
deze gevolgen kort beschreven.

Zelfde effecten, andere keuze
De effectenbeschrijving zoals opgenomen in Projectboek 3 is niet gewijzigd. TenneT ziet geen aanleiding om 
tot een andere effectbeschrijving te komen. Een keuze voor variant Geel zou in dat kader afwijken van de 
eerdere onderbouwing van de keuze voorvariant Rood in 2019. Indien de minister besluit om het tracé hier 
te heroverwegen zorgt dit voor onduidelijkheid en mogelijk onrust over de gemaakte afweging elders op het 
tracé.

Tijdelijk meer overlast
Door het aanbrengen van een knik in het tracé moet de bestaande 380 kV-verbinding worden omgebouwd. 
Om de bestaande hoogspanningsverbinding tijdens de aanlegwerkzaamheden in bedrijf te houden wordt 
deze tijdelijk verplaatst terwijl de bestaande 380 kV-verbindIng wordt omgebouwd en de nieuwe 380 kV- 
verbinding wordt gebouwd. De tijdelijke verbinding wordt na ingebruikname van de nieuwe 380 kV- 
verbinding weer afgebroken. Deze situatiezorgt tijdelijk voor meer overlast dan in de situatie van het 
voorkeurstracé waar geen ombouw van de bestaande verbinding nodig is.

Heroverweging zorgt voor vertraging
Een heroverweging van het tracé zorgt vooreen vertraging van de terinzagelegging van het ontwerp 
inpassingsplan omdat dit tracédeel in afstemming met de omgeving nader uitgewerkt moet worden. Ook 
moet worden gekeken naar de engineering van de tijdelijke verbindingen vanwege de ombouw van de 
bestaande 380 kV-verbinding. Daarnaast zorgt de benodigde ombouw ervoor dat er extra VNB's (Voorziene 
Niet Beschikbaarheid) nodig zullen zijn. Dit zorgt voor vertraging in de uitvoering van naar verwachting 
minimaal 1 jaar. Bovenstaande vertragingen in het project zorgen voor een vertraging van de 
afveercapaciteit Wind op Zee en een vertraging van de verzwaring van capaciteit Moerdijk- 
Geert ruidenberg.


