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Op 24 september 2019 informeerde de toenmalige Minister de heer E. Wiebes de Tweede Kamer der Staten 

Generaal per brief 1 over de uitwerking van het voorgenomen tracé voor de hoogspanningsverbinding  

Zuid-West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg). In deze brief heeft de Minister aangegeven dat hij voor het 

uitwerkingsgebied Moerdijk Zevenbergschen Hoek een andere keuze heeft gemaakt dan de 

samenwerkende overheden. De Minister kwam alles afwegende tot de conclusie dat de maatschappelijke 

meerwaarde van de door de samenwerkende overheden geadviseerde variant niet opweegt tegen de 

meerkosten en het alternatief op meerdere aspecten beter scoort. Op 7 september 2021 heef t u deze keuze 

schrif telijk aan de gemeente Moerdijk bevestigd.2 

 

Vanwege het besef dat de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding consequenties heeft in de 

omgeving, en in het bijzonder voor de bewoners van het buurtschap Kattenkraam, heeft uw voorganger 

TenneT gevraagd om samen met belanghebbenden en betrokken overheden te verkennen of er andere 

manieren zijn om bij te dragen aan de leefbaarheid in relatie tot de nieuwe hoogspanningsverbinding en bij 

de uitwerking van het landschapsplan extra aandacht te geven aan dit gebied. Middels deze brief informeren 

wij u over de huidige stand van zaken van dit verzoek. In overleg met de gemeente Moerdijk en de 

betreffende bewoners heeft TenneT een aantal mogelijke maatregelen voorgesteld die in de komende tijd 

nader worden uitgewerkt, met als doel dat alle betrokkenen zich hierin kunnen vinden. 

 

Gebiedsvisie Kattenkraam  

In de brief  van 19 februari 20203 heef t TenneT de Minister geïnformeerd over de wijze waarop invulling zal 

worden gegeven aan zijn vraag. In overleg met de provincie Noord-Brabant, de gemeente Moerdijk en uw 

departement is afgesproken om vanuit ieders rol en verantwoordelijkheid na te denken over een 
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gebiedsuitwerkingsplan voor het buurtschap Kattenkraam. Insteek was om niet alleen vanuit een ruimtelijk- 

en landschapsperspectief, maar ook vanuit een sociaal en f inancieel perspectief naar de mogelijkheden van 

het gebied te kijken en te verkennen of een gezamenlijk programma mogelijk was. De omgeving zou hier 

nadrukkelijk bij worden betrokken. Dit proces heeft aanvankelijk geleid tot een eerste aanzet voor 

gebiedsvisie van de gemeente Moerdijk voor een nieuwe woningbouwlocatie in het gebied, bedoeld voor de 

bewoners van gevoelige bestemmingen in het buurtschap Kattenkraam. In deze visie zijn de risico’s en 

knelpunten van het gebied in kaart gebracht en is vastgesteld binnen welke randvoorwaarden een eventuele 

nieuwe woningbouwlocatie zou kunnen plaatsvinden.  

 

Vervolgens is de concept gebiedsvisie met een aantal uitgewerkte varianten besproken met de bewoners 

van de Kattenkraam. Na consultatie bij de huidige bewoners is samen geconcludeerd dat geen van de 

aangedragen varianten voor de bewoners een aanvaardbaar alternatief biedt voor hun huidige huisvesting 

en zij hieraan geen medewerking zouden verlenen. Op basis hiervan is door de gemeente Moerdijk, in 

afstemming met de provincie Noord-Brabant, TenneT en uw departement, besloten om niet door te gaan 

met de uitwerking van één van de bouwvarianten. 

 

Alternatieve maatregelen 

Omdat het plan voor een alternatieve woningbouwlocatie voor de bewoners van de Kattenkraam geen 

aanvaardbaar alternatief bleek is door TenneT en de gemeente Moerdijk in overleg met de provincie Noord-

Brabant en uw departement samen met de betrokken bewoners onderzocht of er alternatieve 

compensatiemogelijkheden zijn die bijdragen aan de leefbaarheid in relatie tot de nieuwe 

hoogspanningsverbinding. In georganiseerde bewonersbijeenkomsten en individuele gesprekken met de 

bewoners is uitvoerig gesproken over welke inrichtingsmaatregelen hieraan zouden kunnen bijdragen. Dit 

heef t vooralsnog geresulteerd in een eerste inventarisatie van mogelijke inrichtingsmaatregelen in het 

gebied. De voorgestelde mogelijke inrichtingsmaatregelen zijn nog niet definitief  en behoeven nog nadere 

uitwerking in afstemming met de betrokken bewoners en de gemeente Moerdijk.  

Het betref t het volgende pakket van mogelijke maatregelen in het gebied: 

 

1. Aanvullende landschappelijke inrichtingsmaatregelen op en rondom de percelen van de bewoners aan 

de Ewoudsdam en Landekensdijk; 

2. Aanvullende landschappelijk inpassingsmaatregelen langs de Oostelijke Parallelweg en de Bredasedijk, 

in overleg met RWS de ‘restruimten’ tussen de aansluiting op de A16 en de Oude Moerdijkse weg en in 

het gebied tussen de Landekensdijk en de Hoofdstraat; 

3. Realiseren van recreatieve voorzieningen rond het buurtschap Kattenkraam en in het gebied tussen de 

Kattenkraam en de dorpskern Zevenbergschen Hoek; 

4. Het toepassen van verkeersmaatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid in het gebied. 

 

De landschappelijke inrichtingsmaatregelen (zoals het aanbrengen van aanvullende beplanting en/of 

herinrichting van een tuin/terras) moeten erop toezien dat de landelijke uitstraling op de percelen en in het 

gebied wordt vergroot en de aanwezige en nieuwe hoogspanningsverbindingen minder dominant worden in 

het landschap. Het realiseren van recreatieve voorzieningen (zoals wandelpaden, picknickplaatsen en 
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zitbanken) geven de leefbaarheid in het gebied, dat reeds onderdeel is van een recreatieve fietsroute langs 

de Kattenkraam, een positieve impuls.  

 

Tot slot worden het buurtschap Kattenkraam en het dorp Zevenbergschen Hoek geconfronteerd met 

toenemend sluipverkeer dat niet thuishoort in dit gebied. Het verkeer dat gebruik maakt van deze sluipwegen 

doet dit bovendien met een te hoge snelheid. De gemeente Moerdijk is al langer in gesprek met de 

verkeersgroep/dorpstafel Zevenbergschen Hoek over deze problematiek in het gehele gebied waar het 

buurtschap Kattenkraam deel van uitmaakt. Door het toepassen van verkeersremmende maatregelen zal de 

leefbaarheid in het buurtschap toenemen. TenneT zou in dat kader een financiële bijdrage beschikbaar 

kunnen stellen aan de gemeente voor het toepassen van verkeersmaatregelen in het gebied wat moet 

bijdragen aan de leefbaarheid.  

 

Vervolgproces 

Zoals eerder aangegeven zijn de voorgestelde inrichtingsmaatregelen nog niet definitief en behoeven deze 

nog nadere uitwerking in afstemming met de betrokken bewoners en de gemeente Moerdijk voordat deze als 

vaststaand kunnen worden beschouwd. Om hier invulling aan te geven zal TenneT in de komende periode in 

overleg treden met de betrokken bewoners in het gebied en de gemeente Moerdijk om de voorgestelde 

maatregelen nader uit te werken. TenneT zal de nog nader uit te werken inrichtingsmaatregelen 

vooruitlopend hierop daar waar mogelijk wel opnemen in het landschapsplan vanuit de intentie om deze met 

de overige inrichtingsmaatregelen in het landschapsplan tot uitvoering te brengen.  

 

Voor maatregelen die in het kader van de landschappelijke inpassing niet door TenneT in uitvoering kunnen 

worden gebracht zal samen met de gemeente Moerdijk worden onderzocht hoe TenneT f inancieel kan 

bijdragen aan de nadere uitwerking en uitvoering van deze maatregelen. Voor alle genoemde maatregelen 

geldt dat deze afhankelijk zijn van de steun van zowel de gemeente als de betreffende inwoners. De 

maatregelen die uiteindelijk worden doorgevoerd kunnen daarom afwijken van wat in deze brief is 

opgenomen. Tevens behoudt de gemeente Moerdijk ongeacht de in deze brief geformuleerde aanpak het 

recht om een zienswijze tegen de voorgenomen tracékeuze in te dienen. 

 

Tot slot zal TenneT aan de bewoners van de woningen die gelegen zijn binnen de specifieke 

magneetveldzone een aanbod tot uitkoop doen. Bewoners die er voor kiezen om niet te verhuizen krijgen 

een volledige vergoeding voor de waardevermindering van hun woning. Van de woningen waar dit 

betrekking op heeft is reeds één woning al in eigendom van TenneT. Deze woning zal, net als de overige 

woningen die worden aangekocht door TenneT, weer op de markt worden gebracht.  

 

Tot slot   

Wij willen ter afsluiting benadrukken dat deze brief in goed overleg met  de gemeente Moerdijk tot stand is 

gekomen. Wij, de gemeente Moerdijk en TenneT, vertrouwen erop dat met deze geschetste aanpak voldaan 

zal worden aan de vraag van uw voorganger om bij de uitwerking van het landschapsplan extra aandacht te 

geven aan het gebied Kattenkraam. 
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Mocht u vragen hebben, dan zijn wij graag tot een nadere toelichting bereid. Van deze brief wordt een 

afschrift verstuurd aan de gemeente Moerdijk en de Samenwerkende Overheden. 

 

 

Hoogachtend, 

TenneT TSO B.V. 

 

 

 

 

 

 

ir. M.C.E. de Gorter -Manhoudt 

Director Large Projects Netherlands 
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