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Netbeheerder TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn verheugd u duidelijkheid te 
kunnen bieden over de omgevingsmaatregelen waarover wij met u en de gemeente in gesprek zijn geweest. 
Het doel van deze maatregelen is om bij te dragen aan de leefbaarheid van het buurtschap de Kattenkraam 
in relatie tot de komst van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost.   
 
In overleg met de gemeente sturen wij u deze brief, waarin wij u kunnen melden dat vijf van de acht 
omgevingsvoorstellen die op tafel lagen, verwezenlijkt kunnen worden.  
 
De maatregelen die zullen worden verwezenlijkt 
 
1. De fundaties van de masten van de verbinding worden geboord, niet geheid.  
2. Persoonlijke tuinaanleg om zicht op de verbinding te verminderen. 
3. De omgeving voorzien van nestkasten voor diverse vogelsoorten en vleermuizen. 
4. Het plaatsen van bomen aan de Bredasedijk. Hier zijn we nog wel afhankelijk van de medewerking van 

de grondeigenaren. 
5. U gaf tevens aan dat huisverduurzamingsmaatregelen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de 

leefbaarheid van het buurtschap. Wij zien dat ook. Echter, om juridische redenen kan TenneT geen rol 
spelen in het vervullen van deze wens. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kan dat wel. 
Zij is dan ook met de gemeente in gesprek over hoe het budget voor huisverduurzamingsmaatregelen 
het best beschikbaar kan worden gesteld en welke woningen hiervoor in aanmerking komen. Indien u in 
aanmerking komt voor deze maatregelen, wordt u hierover geïnformeerd en zal de gemeente met u 
hieraan invulling geven.  
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Maatregelen die niet kunnen worden verwezenlijkt 
 
Twee andere voorstellen, namelijk het doortrekken van de Landekensdijk en een wandelpad langs de 
Bredasedijk, bleken niet uitvoerbaar. Mede omdat perceeleigenaren de benodigde grond niet wilden 
verkopen of bezwaar hadden tegen een wandelpad langs hun woning. Het voorstel voor een waterpartij 
kreeg onvoldoende steun van u als bewonersgroep.  
 
Ik wijs u voor de volledigheid nog op het volgende. TenneT biedt bewoners van woningen die in de 
magneetveldzone van de nieuwe verbinding liggen de mogelijkheid om buiten de magneetveldzone te gaan 
wonen. Voor particuliere woningeigenaren betekent dit het aanbod om de woning aan TenneT te verkopen. 
Ligt uw woning binnen de magneetveldzone en wilt u deze niet aan TenneT verkopen? Dan ontvangt u een 
vergoeding ter compensatie van de waardevermindering van de woning als gevolg van de komst van de 
hoogspanningsverbinding. Indien u meer wilt weten over deze mogelijkheden, dan nodig ik u uit om met een 
van onze rentmeesters in gesprek te gaan. Stephan Tiemessen, omgevingsmanager bij TenneT, kan u 
daarmee helpen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer +31 (6) 10977268. U kunt hem ook benaderen 
wanneer u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
TenneT TSO B.V. 
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