
Arnhem, 28 februari 2017 

 

In december 2016 is het beoordelingskader voor het MER ZW380-Oost gepubliceerd op 
de website. Het beoordelingskader vormt het kader voor de bepaling van de 
milieueffecten in het MER. Het beschrijft welke effecten in het MER worden beschreven 
en hoe deze beoordeeld worden. TenneT hanteert de systematiek die in dit 
beoordelingskader is opgenomen voor alle nieuwe 380kV projecten. Er is ruimte om 
project specifieke zaken toe te voegen aan het beoordelingskader ter aanvulling, 
toelichting en verduidelijking.  

Met het oog hierop is het beoordelingskader in de afgelopen twee maanden besproken 
met de samenwerkende overheden en de indieners van alternatieve tracés. Er is tijdens 
de besprekingen een aantal vragen gesteld door de samenwerkende overheden en 
verschillende indieners. Over een aantal van deze onderwerpen is advies gevraagd aan 
de Monitoringscommissie. Het advies van de Commissie is als bijlage bijgevoegd. Dit 
heeft geleid tot een toelichting op het beoordelingskader in de vorm van een Q&A.  

Een terugkerende vraag betrof het detailniveau van de effectbeschrijving. In de Q&A is 
aangegeven dat het MER díe effecten beschrijft die van de belang zijn om de 
alternatieven en varianten met elkaar te kunnen vergelijken en een MMA samen te 
kunnen stellen. Wanneer het Voorkeursalternatief gekozen is, zal een nadere detaillering 
van het ontwerp plaatsvinden en kunnen verschillende milieueffecten in meer detail 
bepaald worden.  

Een ander issue is het salderen van informatie. In de Q&A is aangegeven dat niet 
gesaldeerde informatie in het MER wordt opgenomen.  

In de Q&A is één aanpassing in het Beoordelingskader voorzien. Er is besloten het 
ruimtebeslag van de lijn in bos wel in beeld te brengen, maar niet meer te beoordelen.  

Inmiddels worden de achtergronddocumenten bij het MER opgesteld. Bij het opstellen 
van deze documenten wordt duidelijk hoe het beoordelingskader in de praktijk werkt. 
Naar aanleiding daarvan wijzigen mogelijk nog details in het beoordelingskader.  

Met vriendelijke groet, 

 

William Hartman 

Projectleider Zuid-West 380kV Oost 
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