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Als gevolg van de coronamaatregelen vonden de bijeenkomsten 

digitaal plaats. Jammer, vinden Frank van Dorssen en Gerwen  

van Middelkoop, respectievelijk projectleider Rijkscoördinatie

regeling bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

(EZK) en projectleider ZuidWest 380 kV Oost bij TenneT.  

“Je wil het liefst mensen persoonlijk te woord staan.” Toch lijkt  

de belangstelling er niet onder geleden te hebben. 

Procedure en plan
Per bijeenkomst waren tussen de vijftig en honderd geïnteresseerden 

aanwezig. Zij hoorden tijdens de eerste twee bijeenkomsten Frank 

van Dorssen vertellen over de procedure van de terinzagelegging en 

de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Gerwen van Middel

koop ging in op het waarom en de loop van het tracé, de effecten van 

de hoogspanningsverbinding voor de omgeving en op het  

bouwproces.

En magneetvelden
De derde informatiebijeenkomst stond in het teken van magneet

velden en gezondheid. Een onderwerp dat, zo leert de ervaring,  

breed speelt en veel vragen bij omwonenden oproept. Het is een 

complex onderwerp. Daarom waren er onafhankelijke specialisten 

van het RIVM en adviesbureau DNV aanwezig om in te gaan op het 

magneetveld in relatie tot het tracé, gezondheid en de mastkeuze. 

Veel vragen
Tijdens de verschillende bijeenkomsten kregen bewoners,  

bedrijven, stakeholders en andere belangstellenden de gelegenheid 

om vragen te stellen. Daar werd veelvuldig gebruik van gemaakt 

(ruim honderd keer). Zowel logistiek als inhoudelijk was het een 

behoorlijke uitdaging om al die vragen tijdens de bijeenkomsten  

zelf al zorgvuldig te behandelen. “Na een eerste onwennige bij

eenkomst ging dat in de volgende sessies beter”, aldus Gerwen van 

Middelkoop. “Tijdens een digitale bijeenkomst is er helaas weinig 

ruimte om individueel aan de informatiebehoeften van mensen te 

voldoen. Daarom hebben we een deel van de vragen achteraf  

schriftelijk beantwoord.” 

Inhoudelijk en zorgvuldig
Uit de vragen werd de projectleider wel duidelijk dat er veel kennis  

is onder de aanwezigen. “Sommige mensen volgen het traject al  

tien jaar. Die stellen inhoudelijke vragen zoals hoe zit het met 
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compen satie en wat doet een elektromagnetisch veld met mijn gps als 

ik met een landbouwvoertuig over mijn land rijd? Daar moet je zo  

inhoudelijk en zorgvuldig mogelijk antwoord op kunnen geven.”  

Alle vragen zijn daarom (met antwoorden) vastgelegd en gepubli

ceerd via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(zie www.rvo.nl/onderwerpen/bureauenergieprojecten/ 

lopendeprojecten/hoogspanning/zuidwest380kvoost).

123 zienswijzen
Inmiddels is de datum gepasseerd dat belanghebbenden een ziens

wijze konden indienen op het ontwerpinpassingsplan. Circa  

123 reacties zijn er binnengekomen. De meeste gaan over het 

gekozen tracé en de plaats van de masten. Het zijn zienswijzen die 

het ministerie op basis van de informatiebijeenkomsten had 

verwacht, vertelt Frank van Dorssen. “Opvallender is dat er nogal wat 

zienswijzen gaan over de keuze voor de vakwerkmast. Het blijkt dat 

individuele belang hebbenden het daar niet mee eens zijn.  

Dat is wel een verrassing omdat die mast past bij het type dat al in 

het gebied staat. Bovendien is deze keuze mede bepaald na een 

verzoek van de samenwerkende overheden.”

Hoe verder?
De komende maanden gaan het Ministerie van EZK en TenneT 

alle zienswijzen individueel beoordelen en betrekken bij de 

definitieve besluitvorming. “Dat kan ertoe leiden dat we 

wijzigingen gaan aanbrengen. Of dat alleen kleine of ook grotere 

wijzigingen zijn valt nu nog niet te zeggen.” Naar verwachting zal 

het definitieve inpassingsplan medio 2022 ter inzage komen. 

Compleet met een Nota van Antwoord waarin is aangegeven hoe 

er met de zienswijzen rekening is gehouden. Tot slot van de 

procedure kan daar door belang hebbenden beroep tegen 

worden aangetekend bij de Raad van State.

Veld en bodemonderzoek basis voor veilig werken

Begin februari werden een paar granaten en geweren 

gevonden in de grond in de buurt van Roosendaal. Het is de 

meest recente, explosieve opbrengst van gedegen veld en 

bodemonderzoek – wat maar weer eens aantoont hoe 

belangrijk dat is. 

Negen maanden geleden is er een start gemaakt met de veld  

en bodemonderzoeken op het tracé RillandTilburg. Jan Rood, 

omgevingscoördinator bij TenneT, verwacht dat er zeker tot  

het eind van dit jaar activiteit in het veld is. “We hebben het  

over honderden onderzoeken over een lengte van 75 kilometer. 

Daar is veel werk mee gemoeid.”

Kregen de onderzoekspartijen in het verleden een jaar de tijd om 

op een perceel hun onderzoeken te verrichten, nu wordt ernaar 

gestreefd die periode te beperken tot 2 maanden. Op die manier 

hebben de rechthebbenden – veelal boeren – zo min mogelijk 

overlast. Ook bij het plannen van de onderzoeken probeert 

TenneT rekening met de boeren te houden. “Maar die 

onderzoeken kun je niet allemaal in de wintermaanden plannen 

en uitvoeren. Bovendien zijn er diverse rechthebbenden die  

nog geen toestemming voor betreding hebben gegeven.” 

Zonder die toestemming kunnen de werkzaamheden niet 

worden ingepland en uitgevoerd.

Het zorgt ervoor dat er dit hele jaar nog onderzoekspartijen in het 

veld te zien zullen zijn – en mogelijk zelfs nog daarna. Soms met 

sondeerwagens om de draagkracht van de bodem te meten.  

Dan weer met peilbuizen om vervuiling van het grondwater te 

achterhalen of met metaaldetectoren om nietgesprongen  

explo sieven te detecteren. “Er zijn tot nu toe zo’n vijftien granaten 

gevonden”, aldus de omgevingscoördinator. Sommige zijn van  

het type dat de Explosievenopruimingsdienst kan meenemen om 

elders te laten ontploffen. Andere hebben een timer, vertelt hij. 

“Dat zijn de gevaarlijkste. Die moeten ter plekke tot ontploffing 

worden gebracht.”

Het maakt het belang van gedegen veld en bodemonderzoek sterk 

invoelbaar. Als de verschillende onderzoeken zijn afgerond 

worden per mastlocatie of kabeltracé de resultaten verzameld in 

een rapport. Daarmee weet de aannemer straks waar hij rekening 

mee moet houden op welke locatie. Zodat hij zijn werk goed én 

veilig kan doen.
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Ivo de Groot (l)  
en Jhon van VeelenZoeken naar nieuw evenwicht

Met de terinzagelegging van het ontwerpinpassingsplan is  

ook het landschapsplan doorgegroeid naar een volgende fase.  

Op dit moment wordt de conceptversie verder uitgewerkt. 

Daarbij wordt ook gekeken naar de ingediende zienswijzen.  

Het is onderdeel van het proces om te komen tot een optimale 

samenhang tussen hoogspanningslijn en landschap.

Hoe kan de nieuwe verbinding ZuidWest 380 kV Oost zo goed 

mogelijk in het landschap worden ingepast? Dat is de vraag die  

ten grondslag ligt aan het landschapsplan. Met een set aan 

inrichtingsmaatregelen wordt gezocht naar nieuw evenwicht 

tussen lijn en landschap, vertelt Jhon van Veelen. Hij is 

landschapsarchitect en inhoudelijk auteur van het landschapsplan. 

“Door lijnen in het landschap te versterken, bijvoorbeeld door 

wegen te voorzien van wegbeplanting en ecologische structuren  

te bekrachtigen, wordt de invloed van de hoogspanningslijn 

gecompenseerd en verzacht.”

Compenseren
Het gaat rond het tracé RillandTilburg niet alleen om 

verzachtende maatregelen. In het plan zijn ook flink wat 

voorstellen voor natuur en boscompensatie opgenomen.  

Omdat de hoogspanningslijn natuurgebieden en bomen schaadt. 

Wettelijke regelgeving is daarbij leidend. “Op het moment dat  

een natuurgebied wordt doorkruist of bomen worden gekapt voor  

de komst van de verbinding, dan moet je die elders terugbrengen”, 

vertelt Ivo de Groot, als planoloog betrokken bij het landschapsplan. 

“Conform de wet streef je ernaar dat je terugbrengt wat verloren is 

gegaan. Oftewel, het compenseren van de schade.”

Groeidocument
Naast de Milieueffectrapportage (MER), waarin ook de effecten van  

de hoogspanningslijn op landschap en natuur staan beschreven, vormen 

gesprekken met belanghebbenden belangrijke input voor het plan.  

“We spreken met gemeenten, waterschappen, de provincie, 

verschillende terrein beherende organisaties, zoals Natuur monumenten 

en Brabants Landschap, en particulieren”, zegt de planoloog. Elk 

gesprek kan van invloed zijn op de invulling van het landschapsplan. 

“Het is iets wat in samenspraak met betrokkenen tot stand komt.”

Definitieve status
Die ontwikkeling stopt ook niet nu er een conceptlandschapsplan  

ligt. “We kijken naar de zienswijzen die zijn ingediend op het 

inpassingsplan”, aldus Jhon van Veelen. “En we gaan in gesprek met 

belanghebbenden.” Als die informatie is verwerkt krijgt het 

landschapsplan een definitieve status. Dan kan het fysieke werk 

beginnen om te komen tot de beoogde nieuwe balans tussen 

hoogspanningslijn en landschap.

 

Terinzagelegging ontwerpinpassingsplan hoogspanningsstation Tilburg

Naar verwachting worden medio maart het ontwerpinpassingsplan, het landschapsplan en de vergunningen voor het  

nieuwe 380 kVhoogspanningsstation Tilburg ter inzage gelegd. U kunt hier vervolgens op reageren door een zienswijze in  

te dienen. Ook zal het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in maart een informatieavond organiseren. 

Zodra er meer informatie hierover bekend is, informeren wij u via de website www.zuidwest380kv.nl/oost en de TenneT 

Bouwapp. Omwonenden en andere betrokkenen ontvangen een brief. In de regio Tilburg zal er een mededeling in uw lokale 

krant verschijnen.

HET LANDSCHAPSPLAN:
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Download de ‘TenneT BouwApp’
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de hoogspanningsverbinding Rilland  Tilburg 
maken wij gebruik van de ‘TenneT BouwApp’. Via deze app brengen we u op de hoogte van 
werkzaamheden en andere ontwikkelingen en laten we u kennismaken met de mensen die aan  
de verbinding werken. Via de app kunt u eenvoudig contact met ons opnemen. 

De ‘TenneT BouwApp’ is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:  
Scan de QRcode, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden. Zoek in de app naar  
‘ZuidWest 380 kV Oost’ Open het project en klik op ‘volgen’ Selecteer betreffende doelgroep.

HET ZIJN NET MENSEN

Peter Brokke, omgevingsmanager

Oog voor belangen
“Ik richt me graag op de essentie: Wat is het verhaal achter het 

verhaal? Daarbij draait het nooit om standpunten maar altijd om 

belangen. Als je weet wat iemands belang is, dan kun je in het 

verlengde daarvan zoeken naar oplossingen.” 

“Officieel heet mijn functie ‘omgevingsmanager’. Maar dat dekt de 

lading niet helemaal. Ik zie mezelf vooral als verbinder – tussen de 

omgeving en TenneT. Als je de belangen wil snappen die er over en 

weer spelen, dan moet je bouwen aan relaties; niet alleen buiten 

maar ook binnen. Bij TenneT zie ik gedreven collega’s die goed oog 

hebben voor de omgeving.

Ik sta vierkant achter het nut en de noodzaak van de energietransitie. 

Maar persoonlijk heb ik niet zoveel met hoogspanning. 

Dat zie ik als een voordeel. Last van vooringenomen standpunten heb 

ik niet. Intern ga ik verkennen of er speelruimte is. Ik ben dan ook veel 

tijd binnen bezig om buiten resultaat te bereiken. Is die ruimte er niet, 

dan breng ik die boodschap ook onderbouwd over.

Privé ben ik graag in de natuur, samen met mijn hond en fotocamera. 

Ik heb ooit natuur en landschapstechniek gestudeerd. En in mijn 

vorige werk heb ik veel projecten gedaan om Nederland mooier en 

groener te maken. Hoe dat zich verhoudt tot de hoogspannings

masten van TenneT? Ik snap heel goed dat als we duurzamer moeten 

zijn, dat er dan iets moet gebeuren. Daarbij moet het uitgangspunt 

altijd zijn dat het zo goed als mogelijk past. Bijvoorbeeld door 

hoogspanningslijnen te combineren met snelwegen of andere 

zogenoemde lijnelementen in het landschap. En natuurlijk door 

zoveel mogelijk te verkabelen. Maar dat deze vorm van verduur

zaming zichtbaarder wordt in het landschap en niet overal met 

applaus wordt ontvangen is onvermijdelijk. Bij een nieuw en lang 

tracé spelen veel, soms tegenstrijdige belangen waardoor je het nooit 

perfect kan doen. Het is aan TenneT om het totaal te overzien en in 

gesprek te blijven met de omgeving.

De crux zit ’m volgens mij dan ook in de vraag of je vanuit het 

maatschappelijk belang bereid bent om iets buiten je eigen 

comfortzones te gaan. Ik ben bereid daartoe. En als dat voor anderen 

ook geldt, kunnen er mooie dingen ontstaan.”

Contact
Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze 

omgevingsmanagers:

Stephan Tiemessen 06 53 62 61 08 • Peter Brokke 06 43 21 34 75

Mail: oost@zuidwest380kv.nl

U kunt TenneT ook altijd bellen van maandag t/m vrijdag tussen 

08:30 en 17:00 uur op 0800  83 66 388 (gratis).

Of kijk op: www.zuidwest380kv.nl/oost


