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Algemene indruk 
 
Algemene indruk van 
het beoordeelde 
document/hoofdstuk  

 
Het concepttracédocument is goed leesbaar en heeft een duidelijke verbeterslag doorgaan ten opzichte van de eerdere versie. Veel 
aandacht is gegeven aan het vormgeven van leidende principes en definiëring van belangrijke onderdelen. Met name de toolbox.  
 
De opdeling in deelgebieden is doordacht en vormt een logische ontbrekende schakel in het geheel. De keerzijde van deze opdeling is 
wel dat sommige tracé’s verliezen aan coherentie en herkenning. In de mer zal hiervoor aandacht moeten zijn. 
 
Dit tracédocument biedt een goede basis voor de uitvoering van de mer. Qua detailniveau is er discussie over wat al onderzocht had 
moeten worden, en wat in de mer thuishoort. Deze discussie kan enkel worden beslecht door een mer te presenteren dat duidelijk 
uitspraak doet over effecten van alle besproken ontwikkelingen in de zoekgebieden. We zijn benieuwd naar het eerste concept van 
deze mer. 
 
Op de volgende pagina staan enkele laatste opmerkingen opgenomen ter aanvulling.  
 
 

 



Opmerkingen en verbetervoorstellen 
Nr. Blz en 

paragraaf 
Opmerking Verbetervoorstel Categorie 

opmerking 
1 = inhoudelijk 
2 = tekstueel 

Reactie TenneT/EZ 

1 blz 8 / 
samenvatting 

Tracéalternatief blauw meldt dat de 150 kV-lijn tussen 
Roosendaal en Breda afgebroken wordt. De figuren laten 
zien dat dit niet het geval is. 

 
Figuur is leidend, tekstueel aanpassen 

2  

2 Blz 55 / 
paragraaf 6.1 

Verwijzingsbron is ongeldig Hyperlink kloppend maken 2  

3 Blz 55 / 
paragraaf 6.1 

Onder knelpunt 380/380 kruisingen wordt melding gemaakt 
van een ‘uitvoering in rails’. Wat wordt hiermee bedoeld? 

Uitleg in reactie 1  

4 Blz 63 / 
paragraaf 7 

De figuur laat een pijl zien met een nadrukkelijk verwijzing 
naar het zuiden. Dit zou een ‘ovaal’ moeten zijn, dus 
oplossen van knelpunt ook via noordzijde op te lossen 

Toepassen zoals overeengekomen 1  

5 Blz 69 / 
paragraaf 7.1 

In de bovenste alinea wordt vermeld dat het station in 
G’berg volledig benut is. Dat is de huidige situatie. Wat heeft 
de nabije toekomst voor effect op de netconfiguratie en dus 
ook op de noodzakelijke capaciteit? (sluiting Amercenrale 
etc). Kan dat effect resulteren in andere keuzes als 
eindstation?  

 
Toelichting in mer, waar nodig ook 
inhoudelijk verkend als maatregel.  

1  

6 Blz 81 / 
paragraaf 7.3 

Zie opmerking 4 Toepassen zoals overeengekomen   

7 Blz 110 / bijlage PM-verwijzing niet aanwezig Aanvullen 2  

8 Blz 114 PM-verwijzing niet aanwezig Aanvullen 2  
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Algemeen 
Titel van rapport Definitief concept tracédocument ZW380 oost 
Versie (bv. datum) 03-06-16 
Datum reactie: 10-06-2016 
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Algemene indruk 
Algemene indruk van 
het beoordeelde 
document/hoofdstuk  

In onze reactie hieronder hebben wij aansluiting gezocht bij de gehanteerde nummering van het reactieformulier dat is opgesteld ten 
aanzien van het eerste concept tracé document. 
 

 
Opmerkingen en verbetervoorstellen 
Nr. Blz. en 

paragraaf 
Opmerking Verbetervoorstel Categorie 

opmerking 
1 = inhoudelijk 
2 = tekstueel 

Reactie TenneT/EZ 

67 Hoofdstuk 4 In reactie op het eerste concept tracé document is door de 
gemeenten Loon op Zand en Dongen gevraagd naar het 
waarom van het onderscheiden van deelgebieden. Door 
TenneT wordt voor het antwoord verwezen naar hoofdstuk 4 
van het definitieve concept tracé document. 
Wij kunnen uit de tekst van hoofdstuk 4 niet opmaken dat er 
aandacht is voor de mogelijke mis-match tussen de 
onderscheiden deelgebieden. Immers binnen de 
deelgebieden kunnen verschillende MMA-tracés ontstaan die 
niet op elkaar aansluiten. De vraag is dan of de belangen in 
dat soort situaties nog wel objectief gewogen kunnen worden. 
In het laatst gehouden Breed Bestuurlijk Overleg is hier door 
verschillende gemeenten aandacht voor gevraagd. 

Het onderscheid van deelgebieden 
wegnemen dan wel de deelgebieden 
zodanig definiëren, dat de verschillende 
tracés integraal in zijn geheel bezien en 
beoordeeld worden. 

1  

68  Hoewel wij begrip hebben voor het feit dat in het vorige 
noordelijke tracé van de 4 x 380kV afscheid is genomen in 
verband met de risico's met betrekking tot de 
leveringszekerheid neemt dat niet weg dat dat niet de enige 
reden is geweest voor de ministers om afscheid te nemen van 
de noordelijke variant. Immers, zo leert de brief van 26 
augustus 2014, heeft ook het aantal gevoelige bestemmingen 
een rol gespeeld bij het besluit van de ministers. In de nu 
gepresenteerde noordelijke varianten is nog steeds sprake 
van een fors aantal gevoelige bestemmingen. 

In de tekst verklaren waarom de 
argumenten van de ministers anno 2014 
onbesproken blijven in het licht van de nu 
te be MERren noordelijke traces. 

  



Merkwaardigerwijs wordt daaraan nu ineens niet meer 
gerefereerd. 
Bovendien wordt door TenneT op pagina 31 aangegeven dat 
het bij de paarse variant wel degelijk gaat om het C150b1 
tracé. TenneT spreekt zichzelf tegen. 

69  Ten aanzien van onze eerder gegeven reactie wordt door 
TenneT aangegeven dat de tekst is aangepast. Dat is volgens 
ons niet het geval. 
 
In het document wordt gesteld dat bij het projecteren van 
ondergrondse 150kV-tracés het leggen van een ‘zo kort 
mogelijke route, rekening houdend met bestaande structuren 
in het landschap en natuurwaarden’ hierbij het uitgangspunt 
vormt. Dat is bij De Moer niet het geval. Onduidelijk is op 
basis waarvan dit ondergrondse tracé is ontstaan.  
 

Aangeven welke criteria een rol spelen bij 
het projecteren van ondergrondse 150kV- 
tracés en hoe deze tracés onderzocht en 
beoordeeld worden in de MER. 

  

70  Geen reactie    

71+72  De reactie van TenneT willen wij in samenhang beschouwen 
omdat ze sterk met elkaar verweven zijn. Wij zijn van mening 
dat een verantwoorde afweging  van stationslocaties niet kan 
plaatsvinden als het beoordelingskader van het MER nog 
geactualiseerd moet worden.  

Vooraf dient uit een oogpunt van 
rechtszekerheid duidelijk te zijn hoe het 
beoordelingskader er uit ziet. 

  

73  Dat de stationslocatie Galgeneind de enige geschikte locatie 
zou zijn wordt nauwelijks tot niet onderbouwd. Op welke wijze 
het onderzoek is uitgevoerd blijft ongewis. Vaststaat dat 
belangrijke betrokken partners als de gemeenten Loon op 
Zand en Dongen in elk geval niet zijn betrokken. Ook staat 
vast dat Natuurmonumenten tegenstander is van deze 
stationslocatie, terwijl de tekst suggereert dat 
Natuurmonumenten deze locatie heeft aangedragen.  
 
Het hoogspanningsstation Galgeneind is plotsklaps in het 
tracedocument opgenomen, zonder motivering en zonder 
raadpleging van betrokken gemeenten en 
Natuurmonumenten. Dit is niet acceptabel. 

Het hoogspanningsstation Galgeneind niet 
opnemen in het tracedocument als te 
onderzoeken locatie, omdat deze locatie 
als niet acceptabel en niet haalbaar wordt 
beschouwd. 

  

74  Door de gemeente Loon op Zand is gesteld dat in de tekst 
alleen gewag wordt gemaakt van het beleid van de gemeente 
Tilburg als het gaat om de stationslocaties. Met geen woord 
wordt er gerept over het beleid van de gemeente Loon op 
Zand. TenneT geeft aan de tekst op dat punt te hebben 
aangepast. Naar onze overtuiging is dat slechts gebeurd in de 
zin van het tekstueel niet meer verwijzen naar Tilburgs beleid 
maar laat daarbij achterwege navraag te doen naar het beleid 
van Loon op Zand. 

Idem 73. Het is niet acceptabel dat er een 
hoogspanningsstation Galgeneind wordt 
voorgesteld zonder dat deze locatie is 
onderzocht en afgestemd met betrokken 
partijen. 

  

 



Beste Carolien Roovers, 
  
Wij hebben kennis genomen van het definitief concept tracédocument Zuid-West 380 kV. De 
hoofdopzet waarin de vier tracés worden toegelicht in drie deelgebieden kunnen wij volgen.  
  
Bij ons bestaat echter nog steeds onduidelijkheid over de afstemming tussen het traject met 
betrekking tot het windpark nabij het knooppunt Zonzeel en de 380 kV hoogspanningsverbinding, die 
wat betreft procedure ongeveer gelijk oplopen. Aangegeven wordt dat afstemming bij de latere 
detaillering aan bod komt. Vroegtijdige afstemming tussen trajecten die beiden door de minister 
worden geïnitieerd is naar onze mening wenselijk. 
  
  
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Corina Segeren 
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening  
Gemeente Drimmelen 
0162 69 02 05 (aanwezig: maandag t/m donderdag) 
 
 
 
Gemeente Drimmelen • Park 1 • 4921 BV Made • Postbus 19 • 4920 AA Made  
DRIMMELEN de blauwgroene gemeente • 140162 • www.drimmelen.nl  
 
 
Disclaimer 
 
Aan de ontvangst/verzending van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleendBeste Carolien, 
  
Graag vragen wij in het kader van het opgestelde tracédocument 380 kV Zuid-West richting de 
opsteller van het document nog aandacht voor het volgende. Zou je deze opmerking aan de eerder 
ingediende opmerking willen toevoegen? 
  
Ten aanzien van het buisleidingtracë langs de A59 wordt nu de indruk gewekt dat dit bij het blauwe en 
gele tracé geen knelpunt betreft. In eerdere gevallen is dit altijd wel als knelpunt geformuleerd. Voor 
onze gemeente is het moeilijk te toetsen of er al dan niet sprake is van een knelpunt waar de toolbox 
op van toepassing kan zijn.  
Gelet op het belang van een juiste uitgangssituatie in deze, verzoeken wij de initiatiefnemer hier 
nogmaals kritisch en gedegen naar te kijken. 
  
  
 
Met vriendelijke groet, 
  
Corina Segeren 
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening  
Gemeente Drimmelen 
0162 69 02 05 (aanwezig: maandag t/m donderdag) 
 
 
 
Gemeente Drimmelen • Park 1 • 4921 BV Made • Postbus 19 • 4920 AA Made  
DRIMMELEN de blauwgroene gemeente • 140162 • www.drimmelen.nl  

http://www.drimmelen.nl/
http://www.drimmelen.nl/
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Goed leesbaar rapport. Logischer ingedeeld (nu in deelgebieden) dan het eerste concept. Nog wel de nodige tekstuele foutjes. 

 
Opmerkingen en verbetervoorstellen 
Nr. Blz en 

paragraaf 
Opmerking Verbetervoorstel Categorie 

opmerking 
1 = inhoudelijk 
2 = tekstueel 

Reactie TenneT/EZ 

1 Bladzijde 6 
(Samenvatting) 

In derde tekstblok, tweede zin staat: “… en/of gebundeld 
(nieuwe verbinding naast bestaande) moet worden met 
bestaande hoogspanningsverbindingen.”  
Ook bundeling met bestaande bovenregionale infrastructuur 
moet worden genoemd. 

Zin als volgt aanpassen: “… en/of gebundeld 
(nieuwe verbinding naast bestaande) moet 
worden met bestaande 
hoogspanningsverbindingen of met 
bestaande bovenregionale infrastructuur.” 

1  

2 Bladzijde 8 
(Samenvatting) 

Aan het slot van het tweede tekstblok staat: “Dit zijn de 
bestaande 150 kV-verbindingen tussen Roosendaal en 
Breda en tussen Geertruidenberg en Tilburg-West.” 
Roosendaal-Breda klopt in dit verband niet. Breda moet hier 
Geertruidenberg zijn (zie bladzijde 74). 

Tekst als volgt aanpassen: “Dit zijn de 
bestaande 150 kV-verbindingen tussen 
Roosendaal en Geertruidenberg en tussen 
Geertruidenberg en Tilburg-West.” 

1 / 2  

3 Bladzijde 14, 
paragraaf 2.1 

De titel van paragraaf 2.1 dekt de lading niet. Het gaat niet 
alleen om processtappen in de m.e.r.-procedure. 

Titel paragraaf 2.1 als volgt aanpassen: “2.1 
Processtappen” of “2.1 Processtappen in 
relatie tot m.e.r.-procedure”. 

2  

4 Bladzijde 14, 
paragraaf 2.1 

Bij een van de bullets onderaan bladzijde 14 staat: “Het 
toevoegen van uitgewerkte ondergrondse 150kV 
kabeltracés naar de 150kV-stations.”  
Dat zou een van de belangrijkste wijzigingen zijn ten 
opzichte van het vorige concept. In het definitieve document 
staan echter geen uitgewerkte ondergrondse 150kV 
kabeltracés naar de 150kV-stations. In ieder geval niet voor 
wat betreft Etten-Leur. 

In het document de ondergrondse 150kV 
kabeltracés naar de 150kV-stations duidelijk 
uitwerken. Belangrijk dat ter zake een goed 
inzicht wordt gegeven. 

1  

5 Bladzijde 25, 
paragraaf 3.4 

Aan het slot van het tweede tekstblok staat: “Uit de analyse 
op technische aspecten bleek dat een deel van de 

Bewoordingen uit review toevoegen/(ook) 
gebruiken, zodat de tekst ter zake 

1  



ingediende voorstellen op onderdelen complex of zeer 
complex zijn.”  
De conclusies ter zake uit de review van Tractabel 
Engineering waren een stuk gematigder/positiever van toon 
(gesproken werd o.a. over (slechts) aandachtspunten). Ook 
de bewoordingen uit de review gebruiken c.q. ook daarvan 
melding maken. Deze opmerking is ook gemaakt naar 
aanleiding van het eerste concept tracédocument. Als 
reactie daarop wordt gesteld dat de bewoordingen van 
Tractabel overeenkomen met de aangehaalde zin uit het 
tracédocument. Dat is niet het geval. 
Dit is mede relevant in relatie tot het hanteren van de 
woorden “zeer complex” onder de punten 1 van de 
opsommingen op bladzijde 26 (uitleg wat een 
aandachtspunt is) en bladzijde 27 (uitleg wat een knelpunt 
is).  
Idem in relatie tot de bewoordingen onderaan bladzijde 
28/bovenaan bladzijde 29 (“Voor alle tracés wordt per 
knelpunt bepaald/beoordeeld welke oplossingsrichtingen 
realistisch en haalbaar zijn op basis van een ruimtelijke, 
technische, milieu-inhoudelijke en financiële analyse.” Zie 
geaccentueerde bewoordingen. 

genuanceerd wordt verwoord en niet 
eenzijdig alleen de conclusies van TenneT 
zoals door Deltares overgenomen. 

6 Bladzijde 27, 
paragraaf 3.5 + 
elders in het 
tracédocument 

M.b.t. de toolbox wordt onder het kopje ‘Het aanpassen van 
de ligging van het tracé’ gesteld: “Wanneer een knelpunt 
wordt geconstateerd in het tracé dan wordt onderzocht of 
een alternatieve ligging van het tracé het knelpunt kan 
oplossen.” Zie geaccentueerde bewoordingen. Op dezelfde 
bladzijde (bovenaan) wordt uitgelegd wanneer er sprake is 
van een knelpunt. Uit het tracédocument blijkt nog niet 
duidelijk genoeg hoe daarmee wordt omgegaan in het op 
het tracédocument volgende MER. Zie het verbetervoorstel. 

Tekst zodanig aanpassen dat verzekerd is 
c.q. klip en klaar is dat de knelpunten en 
aandachtspunten zoals die op het 
kaartmateriaal behorend bij het 
tracédocument zijn weergegeven, uitgebreid 
beMERd worden, d.w.z. dat in ieder geval 
niet alleen het basistracé maar ook de 
eventuele oplossingen/mogelijke varianten 
ter plaatse, beMERd worden! Het basistracé 
én de oplossingsvarianten moeten in het 
MER uitdrukkelijk aan de orde komen en 
expliciet met elkaar vergeleken worden. Dit 
is een ESSENTIE. Ook elders in het 
tracédocument moet dit duidelijker verwoord 
worden. Hierover mag geen enkel 
misverstand bestaan. 

1  

7 Bladzijde  28, 
paragraaf 3.5 + 
elders in het 
tracédocument 

Onderaan bladzijde 28 staat: “In het begin van stap 4 
worden deze knelpunten nader uitgewerkt en zal blijken of 
er gebruik gemaakt moet worden van elementen uit de 
toolbox.” Zie geaccentueerde bewoordingen. Zie het 
verbetervoorstel.  

Tekst zodanig aanpassen dat verzekerd is 
c.q. klip en klaar is dat de knelpunten en 
aandachtspunten zoals die op het 
kaartmateriaal behorend bij het 
tracédocument zijn weergegeven, uitgebreid 
beMERd worden, d.w.z. dat in ieder geval 
niet alleen het basistracé maar ook de 
eventuele oplossingen/mogelijke varianten 
ter plaatse, beMERd worden! Het basistracé 
én de oplossingsvarianten moeten in het 
MER uitdrukkelijk aan de orde komen en 

1  



expliciet met elkaar vergeleken worden. Dit 
is een ESSENTIE. Ook elders in het 
tracédocument moet dit duidelijker verwoord 
worden. Hierover mag geen enkel 
misverstand bestaan.  

8 Bladzijde 29, 
paragraaf 3.5 

Onderaan bladzijde 28/bovenaan bladzijde 29 staat: “Voor 
alle tracés wordt per knelpunt bepaald/beoordeeld welke 
oplossingsrichtingen realistisch en haalbaar zijn op basis 
van een ruimtelijke, technische, milieu-inhoudelijke en 
financiële analyse.” Zie geaccentueerde woord. 

Het woord ‘financiële’ schrappen. Het 
financiële aspect mag in de m.e.r.-fase nog 
geen rol spelen. Dat is in de daaropvolgende 
fase pas aan de orde. 

1  

9 Bladzijde 29, 
paragraaf 3.5 + 
elders in het 
tracédocument 

Op bladzijde 29 bovenaan staat: “Het kan dus zijn dat er 
knelpunten komen te vervallen, omdat het alternatief op dit 
tracédeel wel maakbaar blijkt.”  
Met ‘het alternatief’ wordt –mede gelet op de gebruikte 
bewoordingen elders in de tekst- waarschijnlijk het 
basistracé bedoeld. Hier opnieuw het gevaar dat alleen het 
basistracé wordt beMERd en niet ook de eventuele 
oplossingen/mogelijke varianten ter plaatse. Mede nu er in 
de volgende zin staat: “Het kan ook zijn dat er op basis van 
een haalbare toolboxoplossing een variant wordt 
toegevoegd aan de effectbepaling in stap 4.” Zie 
geaccentueerde bewoordingen. Zie het verbetervoorstel.  

Tekst zodanig aanpassen dat verzekerd is 
c.q. klip en klaar is dat de knelpunten en 
aandachtspunten zoals die op het 
kaartmateriaal behorend bij het 
tracédocument zijn weergegeven, uitgebreid 
beMERd worden, d.w.z. dat in ieder geval 
niet alleen het basistracé maar ook de 
eventuele oplossingen/mogelijke varianten 
ter plaatse, beMERd worden! Het basistracé 
én de oplossingsvarianten moeten in het 
MER uitdrukkelijk aan de orde komen en 
expliciet met elkaar vergeleken worden. Dit 
is een ESSENTIE. Ook elders in het 
tracédocument moet dit duidelijker verwoord 
worden. Hierover mag geen enkel 
misverstand bestaan.  

1  

10 Bladzijde 32, 
paragraaf 4.3 

Aan het slot van het tweede tekstblok van deze paragraaf 
staat: “Dit zijn de bestaande 150 kV-verbindingen tussen 
Roosendaal en Breda en tussen Geertruidenberg en 
Tilburg-West.” Roosendaal-Breda klopt in dit verband niet. 
Breda moet hier Geertruidenberg zijn (zie bladzijde 74). 

Tekst als volgt aanpassen: “Dit zijn de 
bestaande 150 kV-verbindingen tussen 
Roosendaal en Geertruidenberg en tussen 
Geertruidenberg en Tilburg-West.”  

1 / 2  

11 Bladzijde 83, 
paragraaf 7.3 

Onderaan bladzijde 83 staat: “Een meer noordelijke ligging 
(bijvoorbeeld ten noorden van Zevenbergen) verschilt qua 
richting niet veel van andere alternatieven die uitgaan van 
een tracé parallel aan de bestaande 150kV ter plaatse.” 
Waarschijnlijk wordt hier met ‘andere alternatieven’ bedoeld 
de tracéalternatieven Paars en Blauw. Als dat het geval is, 
dan aldus verduidelijken. 

Indien hier met ‘andere alternatieven’ 
bedoeld wordt de tracéalternatieven Paars 
en Blauw, dan dat aldus verduidelijken. 

2  

12 Bladzijde 83, 
paragraaf 7.3 

Onderaan bladzijde 83 staat: “Een tracé direct zuidelijk 
gelegen van Zevenbergen (maar noordelijker dan het 
alternatief Rood) kent ook veel verspreid liggende 
bebouwing en …”. Zie geaccentueerde bewoordingen.  
Dit betreft een tracéalternatief dat de windparken van 
Halderberge en Etten-Leur aan de noordzijde passeert over 
Moerdijks grondgebied (uiteraard ruim voldoende ver 
verwijderd van de kern Zevenbergen).  
 
Reeds meerdere malen is gevraagd/bedoeld van dát 

- In plaats van de bewoordingen ‘Een tracé 
direct zuidelijk gelegen van Zevenbergen 
(maar noordelijker dan het alternatief Rood)’ 
de volgende bewoordingen hanteren: ‘Een 
tracé zuidelijk gelegen van Zevenbergen 
(maar noordelijker dan het alternatief Rood) 
waarbij de windparken van Halderberge en 
Etten-Leur aan de noordzijde worden 
gepasseerd over Moerdijks grondgebied.’ 
 

1  



alternatief het aantal gevoelige bestemmingen binnen de 
magneetveldzone goed in beeld te brengen, ook op kaart. 
Als de conclusie daarvan qua aantallen klip en klaar 
duidelijk negatief is vergeleken met de alternatieven Rood 
en Geel, kan dat tracéalternatief (daarmee onderbouwd) 
‘afgeserveerd’ worden (aldus hebben de gemeenten 
Moerdijk en Etten-Leur met elkaar gecommuniceerd). Tot op 
heden is die gevraagde duidelijkheid nog niet verschaft.  
 
Daarom het tracé zuidelijk gelegen van Zevenbergen (maar 
noordelijker dan het alternatief Rood) waarbij de windparken 
van Halderberge en Etten-Leur aan de noordzijde worden 
gepasseerd over Moerdijks grondgebied (die bewoordingen 
hanteren), ter beoordeling meenemen in het MER. (Dit is 
alleen van toepassing als de gevraagde duidelijkheid 
niet in het kader van het definitieve tracédocument 
wordt verschaft). 
 
Zie ook het gestelde bij punt 14.  

Onderstaande twee punten zijn alleen van 
toepassing als de gevraagde 
duidelijkheid niet in het definitieve 
tracédocument (en in de beantwoording 
van het Etten-Leurse reactieformulier) 
wordt verschaft (ook op kaart): 
- De gevraagde duidelijkheid omtrent het 
aantal gevoelige bestemmingen binnen de 
magneetveldzone van dat alternatief alsnog 
verschaffen in het MER. De bewoordingen 
‘veel verspreid liggende bebouwing’ zeggen 
in dit verband volstrekt onvoldoende. 
- Het betreffende alternatief daartoe ter 
beoordeling c.q. ter vergelijking met het 
basistracé meenemen in het MER. 
 
Zie ook het verbetervoorstel bij punt 14. 

13 Bladzijde 84, 
paragraaf 7.3 

De titel van figuur 50 klopt niet (meer). Het betreft de ligging 
van alternatief Rood  tussen Oudenbosch en 
Breda/Terheijden, niet tot Oosterhout.  

‘Oosterhout’ vervangen door 
‘Breda/Terheijden’. 

2  

14 Bladzijde 85, 
paragraaf 7.3 

Bovenaan bladzijde 85 staat: “Het ontwijken van de 
windturbines via een (ten opzichte van alternatief Rood) 
noordelijker route is minder aantrekkelijk vanwege de 
glastuinbouwgebieden ten noorden van bedrijventerrein 
Zwartenberg. Het natuurgebied Strijpen/De Berk wordt 
hierbij aan de noordzijde gepasseerd.”  
Deze tekst kan geschrapt worden. Het door de gemeente 
Etten-Leur steeds bedoelde tracé noordelijker ten opzichte 
van alternatief Rood, is het tracé zoals beschreven op 
bladzijde 83 onderaan/bladzijde 84 bovenaan. Door hier 
opnieuw over een (iets) noordelijkere route te spreken, 
wordt alleen maar onnodige verwarring gewekt  Zie verder 
bij punt 12. 

Aangehaalde tekst schrappen. 1 / 2  

15 Bladzijde 85, 
paragraaf 7.3  

Onder het kopje ‘Knelpunt ter plaatse van de windturbines 
(toolboxoplossingen)’ staat als slotzin van het eerste 
tekstblok: “Een eerste screening levert alternatieve 
zuidelijke ligging van het tracé als potentiële 
toolboxoplossing.”  
Als te bekijken toolboxoplossingen, mee te nemen in het 
MER, dienen ook te worden meegenomen: 
a) een tracé zuidelijk gelegen van Zevenbergen (maar 
noordelijker dan het alternatief Rood) waarbij de windparken 
van Halderberge en Etten-Leur aan de noordzijde worden 
gepasseerd over Moerdijks grondgebied (dit is alleen van 
toepassing als de gevraagde duidelijkheid niet in het 
kader van het definitieve tracédocument wordt 
verschaft)  

De tekst als volgt aanpassen: 
“Een eerste screening levert de volgende 
potentiële toolboxoplossingen op: 
a) een tracé waarbij de windparken van 
Halderberge en Etten-Leur aan de zuidzijde 
worden gepasseerd;  
b) een tracé zuidelijk gelegen van 
Zevenbergen (maar noordelijker dan het 
alternatief Rood) waarbij de windparken van 
Halderberge en Etten-Leur aan de 
noordzijde worden gepasseerd over 
Moerdijks grondgebied (dit is alleen van 
toepassing als de gevraagde 
duidelijkheid niet in het kader van het 

1  



en  
b) ondergrondse aanleg van het tracé ter plaatse van de 
windparken. 
Kortom, behalve het basistracé dienen ook een zuidelijke, 
een noordelijke en een ondergrondse passage van de 
windparken beMERd te worden. 

definitieve tracédocument wordt 
verschaft) 
en  
c) ondergrondse aanleg van het tracé ter 
plaatse van de windparken.” 
Het kaartmateriaal als volgt aanpassen: 
De pijl op het kaartmateriaal (diverse 
kaarten) geeft te nadrukkelijk alleen het 
bekijken van een zuidelijke passage van de 
windparken (‘badkuipvariant’) weer. De 
aanduiding van het betreffende knelpunt 
(knelpunt/passage van de windparken) dient 
op het kaartmateriaal anders weergegeven 
te worden om recht te doen aan alle hier 
denkbare toolboxoplossingen (zie hierboven 
onder a t/m c). Pijl bijvoorbeeld evenwijdig 
(neutraal) langs het basistracé trekken. 

16 Bladzijde 85, 
paragraaf 7.3 

Het gestelde onder het kopje ‘Kabeltracé Etten 150’ bevat 
voor de gemeente Etten-Leur volledig nieuwe informatie 
waarvan de gemeente Etten-Leur de impact niet kan 
overzien. De gemeente verlangt hierover volstrekte 
duidelijkheid. In de beantwoording van de gemeentelijke 
opmerking hierover naar aanleiding van het eerste concept 
tracédocument, wordt gesteld dat het 150kV-station Etten 
dient te worden uitgebreid tot een volwaardig station. De 
uitbreiding kan plaatsvinden binnen het perceel waarop het 
bestaande station is gelegen, aldus de betreffende 
beantwoording. Dat kan fysiek gezien wellicht het geval zijn, 
maar kan dat milieuhygiënisch wel gelet op de situatie ter 
plaatse en in de omgeving? Daarover bestaat gerede twijfel. 
Ook wordt in de beantwoording gesproken over een tweede 
rail en twee extra kabelvelden. Ook dat is geheel nieuw.  
De gemeente Etten-Leur maakt ter zake een nadrukkelijk 
voorbehoud en verlangt op dit punt volstrekte duidelijkheid.  

De gevraagde duidelijkheid verschaffen. 1  

17 Bladzijde 90, 
paragraaf 7.4 

Het alternatief Geel volgt tot aan de A16 niet hetzelfde tracé 
als alternatief Rood. Tussen Zwartenberg en de A16 wijken 
deze tracés af van elkaar. 

De tekst als volgt aanpassen (zie 
accentueringen): “Vanaf het punt tussen 
Standdaarbuiten en Halderberge volgt 
alternatief Geel hetzelfde tracé als alternatief 
Rood tot bijna aan de A16 (vanaf 
Zwartenberg afwijkend), …” 

1  

18 Bladzijde 90, 
paragraaf 7.4 

In het eerste tekstblok op bladzijde 90 staat: “Vanwege de 
complexiteit van de kruising bij de windturbines zijn ook voor 
dit alternatief de varianten zoals beschreven in paragraaf 
7.3 relevant.”  
Het gestelde bij punt 15 m.b.t. alternatief Rood geldt ook 
hier voor alternatief Geel. 

Zie verbetervoorstel bij punt 15: dat geldt ook 
voor tracéalternatief Geel c.q. paragraaf 7.4 
(zowel voor wat betreft de tekst als het 
kaartmateriaal). 

1  

19 Bladzijde 91, 
paragraaf 7.4 

In het eerste tekstblok op bladzijde 91 staat: “Ook in dit 
tracéalternatief is de variant bij de windturbines 

Zie verbetervoorstel bij punt 15. Dat geldt 
ook voor tracéalternatief Geel c.q. paragraaf 

1  



opgenomen.” 
Het gestelde bij punt 15 m.b.t. alternatief Rood geldt ook 
hier voor alternatief Geel.  
 

7.4 (zowel voor wat betreft de tekst als het 
kaartmateriaal). Om die reden ook de tekst 
als volgt aanpassen (zie accentueringen): 
“Ook in dit tracéalternatief zijn de varianten 
bij de windturbines opgenomen.” 

20 Bladzijde 91, 
paragraaf 7.4 

De verwijzing in het eerste tekstblok op bladzijde 91 naar 
paragraaf 7.2 klopt niet. Zie in dit verband het gestelde bij 
de punten 2 en 10. 

Verwijzing naar paragraaf 7.2 schrappen. 1  

21 Bladzijde 91, 
paragraaf 7.4 

Naamgeving natuurgebied klopt niet. Verbeteren om 
eventuele misverstanden te voorkomen. 

‘De Wijmeren’ vervangen door ‘Weimeren’ 
(zonder De en geschreven met korte ei) 

2  

22 Bladzijde 110, 
Bijlage 2 

Onderdeel ‘Risicozonering windturbines’ is nog niet 
ingevuld. 

Hier alsnog de meest recente 
inzichten/rekenmethodiek verwoorden. 

1  

23 Bladzijde 113, 
Bijlage 4, 
Kaartmateriaal 

Zie het gestelde bij de punten 15, 18 en 19. Zie verbetervoorstellen bij de punten 15, 18 
en 19. Betreft zowel alternatief Rood als 
alternatief Geel. Het kaartmateriaal als volgt 
aanpassen: 
De pijl op het kaartmateriaal (diverse 
kaarten) bij de windparken in Halderberge en 
Etten-Leur geeft te nadrukkelijk alleen het 
bekijken van een zuidelijke passage van de 
windparken (‘badkuipvariant’) weer. De 
aanduiding van het betreffende knelpunt 
(knelpunt/passage van de windparken) dient 
op het kaartmateriaal anders weergegeven 
te worden om recht te doen aan alle hier 
denkbare toolboxoplossingen (zie 
verbetervoorstel voor alternatief Rood bij 
punt 15 onder a t/m c; idem voor alternatief 
Geel bij punten 18 en 19). Pijl bijvoorbeeld 
evenwijdig (neutraal) langs het basistracé 
trekken. 

1  
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Algemene indruk 
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document/hoofdstuk  

 
 

 
Opmerkingen en verbetervoorstellen 
Nr. Blz en 

paragraaf 
Opmerking Verbetervoorstel Categorie 

opmerking 
1 = inhoudelijk 
2 = tekstueel 

Reactie TenneT/EZ 

1 Samenvatting, 
pagina 8 laatste 
zin van de 
tweede alinea 

Er wordt aangegeven dat de 150 kV verbinding  tussen 
Roosendaal en Breda en tussen Geertruidenberg en Tilburg 
west kunnen worden gesloopt. Dit klopt niet. Het betreft de 
bestaande verbindingen Roosendaal Moerdijk 
Geertruidenberg 

 1  

2. Samenvatting, 
blz 7 

In de tekst wordt aangegeven dat het zoekgebied is verdeeld 
in drie deelgebieden. Verderop in het document wordt weer 
gesproken over 4 deelgebieden. Dit is verwarrend  

Duidelijk is het op uit te gaan van 3 
deelgebieden en zoeklocaties voor 
trafostation tilburg. 

2  

3 Par. 1.1. eerste 
punt van blz 11 

In de 3e regel staat ‘waarvvan Waarvan 2  

4 Par 5.4  blz 49 Wordt gesproken over ‘marizaat’ moet zijn Markiezaat Zie bij opmerking 2  

5  Nu Geertruidenberg een belangrijk knooppunt is in het 
hoogspanningsnetwerk en hierdoor talloze 
hoogspanningsverbindingen op korte afstand van elkaar 
aanwezig is noch bij het bovengrondse alternatief noch bij de 
ondergrondse variant duidelijk welke ‘gevolgen’dit voor ons 
heeft. Nogmaals de vraag om op dit punt o.a  het figuur 36  
Aan te passen/ te verduidelijken. 

Wellicht een idee om het alternatief, variant 
en technische oplossingen niet in 1 figuur te 
combineren en tevens de aanduiding 
‘geertruidenberg’bij de 2 stations te 
verplaatsen. Daarnaast zou met het gebruik 
van google earth (met hoogespanningsNet 
Netkaart V5.0) eenvoudig en duidelijk 
inzichtelijk kunnen worden gemaakt . 

1  

6 Par. 7.1, blz. 64 
laatste alinea 

Aangegeven wordt dat vanwege het bovengrondse verloop 
van het trace over het 380 kV station aanpassingen plaats 
dienen te vinden aan de bestaande 150 kV en 380 kV 

 1  



verbindingen. Later wordt hiernog op ingezoomd (pag. 68 
ev). Hoewel we op dit punt  in onze reactie op het 1e concept 
een verduidelijking hebben gevraagd is deze tot op heden 
uitgebleven. Onduidelijk is welke oplossing wordt voorzien. 
Er wordt gesproken over het ondergronds brengen van een 
150 kV verbinding. Terwijl uit de figuur 36 op pagina 68 zou 
kunnen worden opgemaakt dat alle aanwezige 150 
vakwerkmasten (traces) tussen de amercentrale en het 380 
station ondergronds worden gebracht. Graag zien wij op dit 
punt een verduidelijking. 

7 Par. 7.1 blz 68 2e 
alinea 

De laatste zin loopt niet ‘Een eerste screening….’  1  

8 Par. 7.1. blz. 69 
2e alinea 

Gesproken wordt over een daknetconstructie. Onduidelijk is, 
zie ook punt 5 en 6 hoe het tracé gaat lopen. Komt deze 
tussen de nabijgelegen woonwijk en de bestaande 380 kV te 
liggen. Of komt deze na verplaatsing van eengedeelte van 
het bestaande 380kV tracé nog dichter  op de gevoelige 
bestemmingen te liggen. 

 1  

9 Par. 7.1 blz 70 Het bovengrondse tracé bij G’berg is technisch zeer complex 
vanwege een aantal redenen. De bestaande woonwijken 
(gevoelige bestemmingen) worden hier echter niet in 
genoemd. Terwijl deze juist ook een prominente rol spelen in 
de keuze. Verzoek deze ook als zodanig te vermelden.  

 1  

10 Par 7.1 blz 70 Als potentiele toolboxoplossing wordt gesproken over het 
(gedeeltelijk) ondergronds brengen van de nieuwe 380 kV 
verbinding  voor wat betreft deze oplossing merken wij op dat 
deze aanleg is gepland in een reserveringsgebied voor de 
realisering van een bedrijventerrein. Hier dient rekening mee 
gehouden te worden.  

 1  

11 Algemeen Naast het dossier Zuid-West 380 oost speelt nog het 
‘verkabelingsdossier’ van de bestaande 150 kV verbinding 
die momenteel dwars door ons woonwijken heenloopt. Met 
de mogelijke aanstaande  regelgeving op dit punt vragen wij 
u nogmaals aandacht voor deze problematiek. Tot op heden 
wordt niet gekeken naar een gecombineerder aanpak en 
wordt een ingediende oplossing direct als buiten de scope 
beschouwd omdat deze niet te koppelen is aan  het oplossen 
van een knelpunt in het voorgestelde tracé en er derhalve 
geen noodzaak aanwezig is dit mee te nemen. Dit staat 
haaks op de Richtlijnen voor het milieueffectrapport voor de 
ZW380 kV en  staat haaks op de visie van het ministerie van 
EZ op omgevingsmanagement (waarin tevens het 
combineren van oplossingen worden besproken.  

 1  
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Algemeen 
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document/hoofdstuk  

 
Zie onderstaande reactie op hoofdlijnen. Wij vragen u ook op deze reactie te reageren.  

 
Reactie op hoofdlijnen nav concept tracédocument ZW380 oost  
 
A. Algemeen 
a. Gemeentelijk standpunt omtrent nieuwe aanleg van infrastructuren, waaronder de ZW380 kV is in de gemeentelijke Structuurvisie 2025 (vastgesteld 

2013) vastgelegd, te weten: Bestaand en ontwikkelingszone bundeling van grootschalige infrastructuur, waarbij uitdrukkelijk wordt gekozen voor 
bundeling van nieuwe grootschalige infrastructuur met de bestaande A17 en de nationale buisleidingenstraat. Het gemeentelijk beleid gaat daarmee ook 
uit van het voorkomen van extra doorsnijding van het landschap. 

b. Vanaf de start van dit project in 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders zich duidelijk en consistent uitgesproken over de ligging van de 
nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding. Ook na het inzien van het huidige tracédocument blijft het college achter haar eerder ingenomen standpunt 
staan, te weten: het streven naar maximale bundeling en combinatie van de nieuwe 380 kV verbinding met bestaande grootschalige infrastructuren 
(buisleidingenstraat, rijksweg A17, bestaande hoogspanningsverbindingen) op grondgebied van Halderberge, waarbij de alternatieven die door open en 
ongeschonden gebied lopen niet wenselijk en niet bespreekbaar worden gevonden. Dit betreffen onder meer het zuidelijk/rode tracé en de varianten ten 
westen en noorden van Oud Gastel. In 2009 heeft het college hierbij aangegeven voorkeur te hebben voor C380b en daarnaast ook het in 2010 gekozen 
MMA C150b1 (ten westen van A17) bespreekbaar te vinden. Beide tracés betreffen de ‘noordelijke tracés’, ten westen van de A17, waarbij sprake is van 
een maximale bundeling en combinatie van bestaande infrastructuren. Dit standpunt is altijd onder voorwaarden uitgedragen dat zoveel als mogelijk 
bestaande woningen in dit gebied buiten de magneetveldzone zijn gelegen en voor de overige woningen binnen deze zone de mogelijkheid tot uitkoop 
wordt voorgesteld.  

c. Vanuit de samenwerkende overheden is ook eerder voorgesteld op grondgebied Halderberge deze bundeling ten westen van de A17 na te streven. 
d. Ook wordt de visie: ‘bundeling ten westen van de A17’ door diverse natuurinstanties en bevolkingsgroepen onder meer in Halderberge (belangengroep 

Oud Gastel Stampersgat en Stichting 380 kV Halderberge) uitgedragen. 
e. Afgevraagd wordt of de overgebleven tracés van TenneT uit 2009 in dit tracédocument zijn gewijzigd? Indien dit namelijk het geval is, zal dit ook uit dit 

document moeten blijken en worden toegelicht. Daarnaast merken we op dat deze tracés niet met de gemeente inhoudelijk zijn besproken. We verwijzen 
daarom ook naar onze eerdere reacties van 2009 en 2010 omtrent deze tracéalternatieven. Op hoofdlijnen komen de reacties neer op het bespreekbaar 
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stellen van de tracés die leiden tot een combinatie en bundeling met de bestaande infrastructuren (rijksweg A17, buisleidingenstraat, bestaande 
hoogspanningsverbindingen) en niet in te stemmen met tracés die door ongeschonden gebieden met landschappelijke en natuurwaarden zijn gelegen.  
 

 
B. Tracé ten westen A17 
Op basis van de afgelopen constructieve gesprekken met medewerkers van TenneT en het ministerie van Economische Zaken, is zichtbaar dat een 
inspanning wordt geleverd om tegemoet te komen aan een tracé dat maximaal combineert en bundelt. Dit wordt zeker door ons gewaardeerd. Tot onze spijt 
en waar wij ook direct onze zorg over uitspreken, zien wij in dit concept tracédocument dat het breed gedragen tracé ten westen van de A17 op grondgebied 
van Halderberge niet als tracé in dit document is opgenomen. Dit wordt niet begrepen.  
a. Het blijft voor ons onduidelijk waarom dit tracé niet is opgenomen in het tracédocument? Valt dit (juridisch) te onderbouwen? Uit het eerder advies van 

Deltares bleek dat het tracé op hoofdlijnen haalbaar is, net als de andere alternatieven. In het advies van Deltares wordt zelfs in de second opinion van 
Tractabel aangegeven dat een parallelloop met buisleidingen als een aandachtspunt in het ontwerp en de uitvoering en niet noodzakelijk als een 
complexiteit gezien moet worden. Dit advies is door minister Kamp op 2 december 2015 overgenomen. Ook vanuit LSNed Leidingenstraat worden geen 
berichten ontvangen dat een tracé aan de westzijde (langs buisleidingenstraat) niet realiseerbaar is. De OMWB heeft in haar recente advies omtrent dit 
onderwerp duidelijk aangegeven dat het voorbarig is om het tracé ten westen van de A17 niet in de MER te betrekken.  

b. Naar onze mening dient het tracé ten westen van de A17 als tracéalternatief in dit document te worden meegenomen. Een mogelijk aandachtspunt is 
hierbij de maakbaarheid van het tracé. Door nader onderzoek zou dan moeten worden nagegaan of er sprake is van een knelpunt. Een knelpunt is pas 
aan de orde wanneer blijkt dat ter plaatse technisch in redelijkheid geen (bovengronds) tracé mogelijk is (niet goed maakbaar (zeer complex) of niet te 
beheren). Dit staat zo opgenomen in het tracédocument. Vanuit deze optiek zou het tracé ten westen van de A17 ook in het tracédocument dienen te 
worden meegenomen als tracéalternatief met daarbij evt. een zwarte pijl als aandachtspunt/knelpunt. (Zoals dit ook voor andere alternatieven bijv. 
Markiezaat op een consistente wijze wordt gedaan!) 

c. Het is niet correct om nu uitsluitend een tracé ten oosten van de A17 mee te nemen. Dit zou evt wel een oplossingsrichting (variant) kunnen zijn, 
wanneer zou blijken dat het tracé ten westen van de A17 een knelpunt zou zijn. Of er sprake is van een knelpunt ten westen van de A17 zal allereerst 
nog moeten blijken.  

d. In het tracédocument wordt voor de tracéalternatieven over het Markiezaat nog een voorbehoud ten aanzien van de maakbaarheid opgenomen. Toch is 
er hier wel voor gekozen om de tracéalternatieven op te nemen. Afgevraagd wordt wat het verschil is ten opzichte van het tracé ten westen van de A17?  

e. Het tracé ten westen van de A17 is ook onderscheidend ten opzichte van de oostkant, omdat ten westen optimaal wordt gebundeld met grootschalige 
infrastructuren (intensivering) en ten oosten zal leiden tot verbreding van de huidige “infrastructuurzone” in een geheel ander gebied (nog 
ongeschonden). Hierbij is het tracé ten oosten van de A17 een nieuw ingetekend tracéalternatief van TenneT en inhoudelijk verder niet 
besproken/afgestemd met de gemeente. 

f. Ook voor een zo zorgvuldige en transparant mogelijke communicatie naar buiten toe, is het van belang om het tracé ten westen van de A17 in dit tracé-
document al op kaart weer te geven. Het lijkt op basis van het huidige kaartmateriaal dat er geen tracéalternatief ten westen van de A17 wordt 
meegenomen/in onderzoek is. Voorkomen dient te worden dat betrokkenen in een later stadium verrast worden. We dienen zorg te dragen voor een 
zorgvuldig proces en commutatie naar de betrokkenen o.a. onze burgers.  

g. Conform gemaakte afspraken tussen TenneT/EZ en de indieners van het noordelijk tracé en gemeente Halderberge wordt gevraagd om een toelichting 
en onderbouwing op knelpunt niveau voor dit tracé aan te leveren. Met altijd de aandacht en de mogelijkheid dat er buiten de toolbox tools nog andere 
oplossingen voor een eventueel knelpunt beschikbaar zijn. 
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C. Variant ten westen en noorden van Oud Gastel (en variant ten noorden van Oud Gastel) 
a. De variant ten westen en noorden van Oud Gastel (C150b1/variant paars) en ten noorden van Oud Gastel (C150b2/variant blauw) wijken geheel af van 

leidend principe/uitgangspunten SEVIII: geen bundeling en geen combinatie op grondgebied Halderberge en gelegen in een open landschappelijk 
gebied, waarbij sprake is van een nieuwe doorsnijding van het landschap, zonder dat hier een bestaand tracé wordt gecombineerd/verwijderd. De 
varianten zorgen voor toename van aantal doorsnijdingen van het landschap, anders dan in het tracédocument nu wordt aangeven. Deze varianten zijn 
daarom niet realistisch. Om voornoemde redenen zijn deze varianten voor Halderberge absoluut niet acceptabel en gedragen.  

b. De variant ten westen en noorden van Oud Gastel is een variant van het paarse tracé. Het paarse tracé is onderscheidend door de combinatie en 
bundeling met bestaande hoogspanningslijnen/andere grootschalige infrastructuren. Met de variant op het paarse tracé wordt geheel afgeweken van 
deze principes. Varianten langs bestaande infrastructuren of in ieder geval varianten die combineren met een bestaande hoogspanningsverbinding 
dienen, zeker voor dit tracé, te worden nagestreefd.  

c. De paarse variant ligt direct langs de kernranden van Oud Gastel. Omdat de bestaande verbindingen in tact blijven bij deze variant, betekent dit ook dat 
deze woonkern geheel omringd is door hoogspanningslijnen. Dit geldt ook voor genoemde blauwe variant. 

d. In de reactie van TenneT/EZ op de eerdere ambtelijke reacties van de samenwerkende overheden (3 juni 2016) wordt het volgende benoemd: Op een 
aantal locaties is het niet altijd zinvol gebleken om te bundelen met bestaande infrastructuur, doordat daardoor bijvoorbeeld veel gevoelige 
bestemmingen worden geraakt. Hierdoor is een zogenaamd ‘vrij tracé ontwikkeld dat WEL voldoet aan het SEVIII principe van combineren en in 
achtneming van het voorzorgbeleid. Dit bevestigt om deze variant ook niet verder op te nemen. Het voldoet immers noch aan bundeling, noch aan 
combineren. 

 
D. Knelpunt windturbineparken Halderberge en Etten-Leur 
a. Niet begrepen wordt waarom al een zuidelijke passage als zoekgebied knelpunt voor de windparken Halderberge/Etten-Leur is opgenomen? Een 

indicatieve pijl over (of ter plaatse) het rode tracé kan worden begrepen, om het evt. knelpunt van de windparken op te lossen.  Van belang om hierbij alle 
mogelijke oplossingsrichtingen te bezien. In het tracédocument worden nu op voorhand conclusies getrokken die pas, om de zorgvuldigheid van het 
proces te behouden, uit de MER  zouden moeten blijken.   

b. De voorgestelde zuidelijke passage van de windparken wordt gezien als een extra doorsnijding van open ongeschonden gebied in Halderberge. Met 
deze zuidelijke passage zal aantal km ’s tracé in Halderberge, door een ongeschonden landschappelijk waardevol gebied, nog extra toenemen. In dit 
gebied in de gemeente Halderberge zijn daarnaast veel woningen, lintbebouwing en 2 woonkernen op korte afstand aanwezig. Om voornoemde redenen 
zou een dergelijke passage voor Halderberge absoluut niet acceptabel en gedragen zijn. Hierbij wordt opgemerkt dat voor deze passage nog geen 
inhoudelijk overleg/afstemming met de gemeente heeft plaatsgevonden.  

 
E. MMA’s per deelgebied 
a. De tracéalternatieven per deelgebieden kunnen met elkaar worden gecombineerd, waardoor er in deelgebied 2 diverse verbindingen mogelijk zijn. In 

hoeverre wordt er ook rekening gehouden met een realistische combinatie van de uiteindelijke 3 MMA’s richting VKA? Gemeente Halderberge ligt 
bijvoorbeeld in de deelgebieden 2 en 3. Hierdoor zou er op basis van dit concept tracédocument een combinatie kunnen ontstaan van een tracé ten 
westen en noorden van Oud Gastel in deelgebied 2 en een tracé ten noorden van Oudenbosch met zuidelijke ombuiging van de windparken in 
deelgebied 3. Dit zou leiden tot circa 19,5 km door het gehele buitengebied van de gemeente Halderberge! Afgevraagd wordt hoe wordt omgegaan met 
een (mogelijke) impact (beschadiging) van een geheel ongeschonden buitengebied binnen één gemeente.  

b. In het tracédocument is beschreven dat doordat een MMA per deelgebied wordt gekozen, de effecten van deelgebied 2 geen invloed hebben op de 
keuze van een tracéligging in deelgebied 1 of 3. Andersom lijkt dit wel het geval te zijn! Wanneer namelijk in deelgebied 1 het tracé over Markiezaat en 
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noordelijk van Kruisland het MMA blijkt te zijn, dan komt dit tracé op een ander punt in deelgebied 2 binnen (ten noorden van Oud Gastel ipv ten zuiden 
van Oud Gastel). Dit geldt ook wanneer in deelgebied 3 het zuidelijk tracé het MMA blijkt te zijn, dan is het startpunt in deelgebied 2 ook anders (langs 
bestaande 150kV over Borchwerf). In hoeverre heeft dit effect voor deelgebied 2? Hoe worden de MMA’s tegenover elkaar afgewogen?  

c. Het rode tracé(DEEL) in deelgebied 2 is niet te vergelijken met en hierdoor niet af te wegen aan de andere tracés in ditzelfde deelgebied. De reden 
hiervan is dat een meebepalend deel van het rode tracé in deelgebied 3 is opgenomen (rode tracédeel tussen rijksweg A17 en kern Oudenbosch). Voor 
een transparante en objectieve afweging om te komen tot  een MMA in deelgebied 2 zou de begrenzing van het deelgebied dienen te worden aangepast 
of zou er bijv. een aansluiting tussen het huidige rode tracédeel in deelgebied 2 en de tracéalternatieven gebundeld langs rijksweg 
A17/buisleidingenstraat/bestaande hoogspanningsverbindingen in deelgebied 2 gezocht dienen te worden.  

d. Wanneer blijkt dat de MMA’s van één of meerdere deelgebieden ruimtelijk niet logisch op elkaar aansluiten, dan wordt, nadat het meest logische tracé is 
bepaald, door middel van een gevoeligheidsanalyse de (eventueel) aanvullende of afwijkende milieueffecten bepaald. Wat houdt deze 
gevoeligheidsanalyse concreet in en hoe wordt deze analyse juridisch en procedureel verankerd. Hoe en wanneer vindt afstemming 
betrokkenen/overheden en inspraak  plaats? En wat is de reden dat niet alle mogelijke aansluitingen vooraf al in de MER worden meegenomen? Op 
basis van de huidige alternatieven is dit toch al inzichtelijk te maken? 
 

F. Kaarten 
a. Kaarten zijn door ontbreken van een ondergrond op perceelsniveau, een duidelijke begrenzing van deelgebieden en begrenzing van gemeentegrenzen 

zeer moeilijk leesbaar en hierdoor niet volledig te beoordelen.  
b. Om een duidelijk beeld te hebben van welke tracés en alternatieven per deelgebied gelden, wordt gevraagd om kaarten met uitsluitend de lijnen binnen 

dat deelgebied weer te geven (en deze lijnen niet vaag door te laten lopen over de deelgebiedsgrenzen).  
c. De grote zwarte pijl op het rode tracé wordt niet begrepen. Verzocht wordt om deze zwarte pijl te verkleinen en over het rode tracé te situeren. Zie verder 

reactie op hoofdlijnen onder punt 4.  
d. Op het kaartmateriaal wordt de zwarte pijl in de legenda uitgelegd als Knelpunt/Aandachtspunt. In de tekst wordt hier per tracé/variant geen onderscheid 

in gemaakt.  
e. De variant ten noorden Standdaarbuiten hebben samenwerkende overheden destijds ook ten westen van de rijksweg A17 ingetekend. Ten oosten van 

de A17 ligt de variant in het concept tracédocument als een strakke lus om de kern Standdaarbuiten. Verzocht wordt om de voorgestelde variant, 
ingediend door de samenwerkende overheden aan te houden. 
 

G. Overig 
In het gehele document worden voor de tracés, varianten en oplossingsrichtingen diverse bewoordingen gebruikt, waaronder: acceptabel, technisch 
realiseerbaar en realistische tracés, maakbare tracés, tracés met aandachtspunten en tracés met knelpunten, niet wenselijke tracés etc. Deze onderverdeling 
is niet eenduidig en wordt op diverse manieren wel of niet nader onderbouwd. Objectieve beoordeling van de tracés, varianten en oplossingsrichtingen wordt 
hierdoor in twijfel genomen. Er worden voor bepaalde tracés, varianten en oplossingsrichtingen hierbij ook conclusies in het tracédocument getrokken, die pas 
na het MER onderzoek op basis van een objectieve afweging zouden mogen worden getrokken.  
Verzocht wordt het proces zorgvuldig en transparant te houden en in ieder geval nu nog geen conclusies te trekken/keuzes te maken die thuishoren in de 
MER.  
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Opmerkingen en verbetervoorstellen gemeente Halderberge 
Nr. Blz en 

paragraaf 
Opmerking Verbetervoorstel Categorie 

opmerking 
1 = inhoudelijk 
2 = tekstueel 

Reactie TenneT/EZ 

1 6 “Alle tracés zijn ‘maakbaar’ en hebben een rijke kans van 
slagen bij de beoordeling die volgt in het MER en de 
uiteindelijke keuze voor het tracé. De tracés en de 
aanpassingen op de ingediende alternatieven zijn met alle 
indieners besproken. “ 

Zie ook reactie op hoofdlijnen onder B.  
Verzoek om tracé ten westen van rijksweg  
A17 in huidig tracédocument op te nemen. 
Daarnaast zijn niet alle (deel)tracés en 
varianten met indieners besproken. Waarbij 
ook niet alle indieners instemmen met al 
deze tracés en varianten die thans in het 
document zijn opgenomen.  

1 en 2  

2 7 “Het gaat hier bijvoorbeeld om plekken waar we 
ondergronds overwegen of plekken waar indieners 
optimalisaties hebben voorgesteld” 

Toevoegen:” …..waar indieners 
optimalisaties en andere tracéalternatieven 
hebben voorgesteld. 

1 en 2  

3 7 “Het zoekgebied is opgedeeld in drie deelgebieden, 
waarbinnen per deelgebied een keuze gemaakt kan worden 
voor één van de alternatieven” 

Een objectieve afweging van de 
milieueffecten  moet  er toe leiden dat er per 
deelgebied een MMA per deelgebied kan 
worden aangewezen. Zie verder ook 
algemene opmerkingen bij E. 

2  

4 7 Deelgebied Roosendaal – Standdaarbuiten 
“In totaal worden er vijf tracés opgenomen en worden in de 
vervolgstappen nog extra tracés onderzocht, waaronder een 
tracé ten westen van de A17 en ondergrondse aanleg door 
dit gebied” 

Zie ook reactie op hoofdlijnen onder B.  
Verzoek om tracé ten westen van rijksweg 
A17 in huidig tracédocument op te nemen.  
 

1 en 2  

5 8 “Er is rekening gehouden met de ontwikkelingen in dit 
gebied, zoals bijv. de windturbines bij Etten-Leur”.  
Tracé zorgt ook voor doorsnijding van 2 windparken in de 
gemeente Halderberge, waarbij uit huidige tekeningen blijkt 
dat 1 turbine op grondgebied Halderberge wordt geraakt.  

Zie ook reactie op hoofdlijnen  onder D. 
Toevoegen dat ook rekening wordt 
gehouden met 2 windparken op grondgebied 
Halderberge.  

1 en 2  

6 9 “….vier tracéalternatieven in een MER op milieueffecten 
beoordeeld.  

Zie ook reactie op hoofdlijnen onder E. 
In deelgebied 2 (grondgebied Halderberge) 
liggen meerdere tracés die op milieueffecten 
worden beoordeeld.  
Daarnaast worden ook varianten en 
toolboxoplossingen in de  MER al 
beoordeeld.  

1 en 2  

7 14 “Er dienen (technisch) realiseerbare en realistische 
alternatieven te worden meegenomen welke voldoen aan de 
laatste ontwikkelingen. 

Verzocht wordt duidelijke omschrijving van 
technisch realiseerbaar en realistische tracés 
op te nemen. 
Zie ook reactie op hoofdlijnen onder G 

1 en 2  
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8 15 “Het afvallen van alternatief N als in beschouwing te nemen 
alternatief (zie bijlage 3)” 
 

Zie ook reactie op hoofdlijnen onder C. 
De redenen om N niet verder te 
onderzoeken komen gehele overeen met 
varianten ten westen en ten noorden van 
kern Oud Gastel. 
Inmiddels is gebleken dat er 
tracéalternatieven in dit gebied zijn die 
(beter) voldoen aan de uitgangspunten van 
SEV III.  

1  

9 15 Stap 3: “De tracéalternatieven worden op ‘hoekmastniveau’ 
uitgewerkt. “ 

Dit is niet van toepassing voor het tracé ten 
westen van de A17 wat nu niet in het 
tracédocument is opgenomen, maar wel 
door samenwerkende overheden en diverse 
bevolkingsgroepen is ingediend.  Door 
TenneT wordt voor dit tracé al op 
mastposities ingezoomd en afgewogen. 
Voorgesteld wordt om alle tracés op een 
eenduidige manier per fase te onderzoeken 
en af te wegen om het proces zuiver te 
houden. Voorgesteld wordt het tracé net als 
de andere tracés in het tracédocument op te 
nemen.  Zie verder reactie op hoofdlijnen 
onder B. 

1 en 2   

10 16 “De in eerste instantie eerder opgestelde 
achtergrondrapporten met daarin de effectbeoordelingen 
zullen worden aangevuld met deze alternatieven en 
varianten.” 

Niet alleen aangevuld, maar ook 
geactualiseerd.  

1 en 2  

11 16 “De maatgevende aspecten die hierbij een rol spelen zijn 
locatie-afhankelijk, maar over het algemeen gaat het om 
Leefomgeving (oa aantal gevoelige bestemmingen), 
Natuur…..” Afgevraagd wordt hoe gevoelige bestemmingen 
wordt afgewogen? Uit beantwoording van de eerdere 
ambtelijke reactie wordt aangegeven dat er in het MER 
inzicht wordt gegeven in de woningen/erf/tuin die reeds in 
een bestaande magneetveldzone zijn gelegen. Maar dat 
daarnaast in het kader van het beleidsadvies alle 
woningen/erf/tuin binnen de magneetveldzone van de 
nieuwe bovengrondse verbinding gezien worden als 
gevoelige bestemming.” 

Opgemerkt wordt dat het MER wel inzicht 
geeft in de woningen/erven/tuinen binnen de 
huidige magneetveldzones van de 
bestaande hoogspanningsverbindingen en 
de woningen/erven/tuinen binnen de nieuwe 
magneetveldzones van de nieuwe 
verbinding. Vervolgens wordt er niets met dit 
inzicht gedaan of verder in de afweging 
meegenomen. Dit wordt niet begrepen, 
aangezien er zeker een verschil is tussen: 
1. woningen die nu al in “last” hebben van 
een bestaande verbinding en “last” blijven 
houden doordat er een nieuwe verbinding 
wordt aangelegd. Met wel het feit dat er dan 
een uitkoopvoorstel geldt, vanwege deze 
nieuwe verbinding. De woning  wordt dan 

1 en 2  
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wel aangemerkt als “gevoelige bestemming”. 
2. woningen die nu nog een “last” hebben 
van een verbinding en door de nieuwe 
verbinding wel “last”  ondervinden. Dit zijn 
feitelijk gezien de extra woningen die binnen 
een magneetveldzone komen te liggen.  
Wij blijven van mening dat dit onderscheid,  
van belang is mee te nemen in de afweging 
van het MMA en VKA. 

12 16 “Stap 5: VVKA. Aantal gevoelige bestemmingen bij een af te 
breken bestaande verbinding waarmee wordt gecombineerd 
(vrijgespeelde gevoelige bestemmingen)” 

Mede gezien voornoemd punt 11 wordt dit 
niet begrepen.  
Het betreft hier een bestaande verbinding. 
Gezien de eerdere beantwoording door 
TenneT hierop, zouden de woningen binnen 
de bestaande magneetveldzone niet onder 
de noemer van “gevoelige bestemming” 
vallen. En zouden deze daarom ook niet in 
de beoordeling kunnen worden betrokken.  

1 en 2  

13 16 Stap 4: MER en 5: VVKA Hoe en wanneer worden de mogelijkheden 
om bestaande knelpunten te verbeteren / op 
te lossen betrokken?   

1 en 2  

14 16 Stap 5: VVKA Toevoegen maatschappelijk draagvlak 
Een goede ruimtelijke ordening is ook 
consequent uitgangspunten (SEVIII) 
toepassen 

2  

15 16 “De VVKA rapportage vorm, samen met het MER en 
eventuele Passende beoordeling(en), de basis van de 
motivering van het besluit over het tracé in het 
inpassingsplan.” 

Wat wordt verstaan onder Passende 
beoordeling(en)? Maak het gehele proces 
inzichtelijk met processtappen in het 
tracédocument. 

1 en 2  

16 18 “Maakbaar, maar ook uitdagend. …..Dat wil zeggen dat een 
initiatiefnemer een alternatief ook daadwerkelijk moet 
kunnen realiseren en daarbij niet afhankelijk is van andere 
partijen of overheden” 

Gevraagd wordt dit nader toe te lichten. Wat 
wordt hier concreet onder verstaan? Als 
voorbeeld verplaatsing leidingen, weghalen 
windturbine, afgeven diverse vergunningen 
etc.  

1 en 2  

17 20 “Het in acht nemen van het voorzorgbeleid voor 
gezondheidsaspecten van elektromagnetische velden.” 

Zie punt 11 en 12   

18 20 “voor het masttype is uitgegaan van het nieuwe masttype 
(wintrack)’ 

Van dit masttype kan van worden afgeweken 
(zie pag. 27) 

2  

19 21 “Alle alternatieven gaan uit van combinatie met bestaande 
150kV verbindingen, waarbij deze op de bestaande locatie 
uiteindelijk verdwijnen. Het aantal doorsnijdingen van het 
landschap neemt daardoor bij alle alternatieven niet toe. “ 
 
“…..vrij tracé. Daarbij wordt gecombineerd, maar in een 
nieuw tracé, bijvoorbeeld om gevoelige bestemmingen of 
andere belemmeringen te vermijden die bij bundeling niet 
kunnen worden ontweken. “ 
 

Zie ook reactie op hoofdlijnen onder C. 
Wanneer de varianten ten noorden en ten 
westen van Oud Gastel niet worden 
meegenomen is dit correct. Voor deze 
varianten wordt er niet gecombineerd met 
een bestaande 150 kV verbinding. Aantal 
doorsnijdingen neemt hierdoor wel toe.  
 
 
 

1 en 2  
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“De alternatieven B380 en B150 zullen derhalve door de 
extra ruimte in vergelijking met de andere tracéalternatieven 
(waar wel een bestaande 150kV- of 380kV verbinding wordt 
vervangen) en zonder dat daar andere positieve 
milieueffecten tegenover staan doordat er ook een 
verbinding weggaat, altijd tot een meer negatieve 
beoordeling leiden bij de afweging van milieueffecten. 
Daarom zijn de alternatieven b380 en B150 niet verder 
onderzocht in het MER en worden derhalve ook niet 
overwogen voor tracévaststelling in het IP. “ 
 
“Alle alternatieve gaan uit van het combineren van een 
bestaande 150kV-verbinding met de nieuwe 380kV-
verbinding in één mast. “ 

Vergelijkbaar met de variant ten westen en 
noorden van Oud Gastel. Ook hier staat er 
geen positief milieueffect tegenover doordat 
er ook een verbinding weggaat en een 
landschappelijk gebied (extra) wordt 
doorsneden.  
Conclusie voor deze variant is daarom niet 
anders dan voor deze alternatieven is 
getrokken.  
 
 
 
 
Hier is geheel geen sprake van bij variant ten 
westen en noorden van Oud Gastel  
 
 

20 25 “Deltares concludeert dat de alternatieven op hoofdlijnen 
haalbaar zijn. Uit de analyse op technische aspecten bleek 
dat een deel van de ingediende voorstellen op onderdelen 
complex of zeer complex zijn.  

Zie ook reactie op hoofdlijnen onder B.  
In het advies van Deltares wordt zelfs in de 
second opinion van Tractabel aangegeven 
dat een parallelloop met buisleidingen als 
een aandachtspunt in het ontwerp en de 
uitvoering en niet noodzakelijk als een 
complexiteit gezien moet worden.  
Zoals op pag. 18 is vernoemd kunnen we dit 
gebied ook zien als een uitdaging.  
 
 

1 en 2   

21 26 “De tracéalternatieven zijn op ‘hoekmastniveau’ uitgewerkt. 
Alle alternatieven (nieuw en bestaand) zijn (globaal) 
getoetst op technische uitvoerbaarheid, externe veiligheid, 
EMC en vergunbaarheid.” 

Dit is niet van toepassing voor het tracé ten 
westen van de rijksweg A17 wat nu niet in 
het tracédocument is opgenomen, maar wel 
door samenwerkende overheden en diverse 
bevolkingsgroepen is ingediend.  Door 
TenneT wordt voor dit tracé al op 
mastposities ingezoomd en afgewogen. 
Voorgesteld wordt om alle tracés op een 
eenduidige manier per fase te onderzoeken 
en af te wegen om het proces transparant te 
houden. Voorgesteld wordt het tracé net als 
de andere tracé in het tracédocument op te 
nemen.  Zie verder reactie op hoofdlijnen 
onder B. 

1 en 2  

22 26 en 27 “. Er is sprake van een aandachtspunt indien wordt voldaan 
aan één van onderstaande criteria: 
- Aandachtspunt maakbaarheid: een locatie waar 

ruimtelijke beperkingen/omstandigheden zijn die 
mogelijk tot gevolg hebben dat ter plaatse technisch in 
redelijkheid geen (bovengronds) tracé mogelijk is (niet 
goed maakbaar (zeer complex) of niet goed te 

Hoe zijn de tracés waar thans sprake is van 
een aandachtspunt opgenomen in het 
tracédocument? Voor welke tracés geldt nu 
een aandachtspunt? Maak dit ook inzichtelijk 
(schematisch). 
 
En wat als een aandachtspunt een knelpunt 

1 en 2  
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beheren); “ 
 
 
 
 
“Er is sprake van een knelpunt indien wordt voldaan aan 
één van onderstaande drie criteria: 
- Knelpunt maakbaarheid: een locatie waar ruimtelijk 

beperkingen/omstandigheden zijn die tot gevolg hebben 
dat ter plaatse technisch in redelijkheid geen 
(bovengronds) tracé mogelijk is (niet goed maakbaar 
(zeer complex) of niet goed te beheren). “ 

wordt. Wanneer is hier duidelijkheid over? 
En hoe en wanneer worden de 
oplossingsrichtingen bepaald? Hoe worden 
indieners, overheden en overige 
betrokkenen in dit proces meegenomen? 
 
Er is in het huidige document een knelpunt 
ingetekend over het tracé ten oosten van de 
A17 op grondgebied van Halderberge. 
Hieruit zou kunnen worden geconcludeerd 
dat ter plaatse technisch in redelijkheid van 
dit tracé aan de oostzijde van de A17  geen 
(bovengronds) tracé mogelijk is. Afgevraagd 
wordt of deze conclusie correct is? 
 
Zie verder reactie op hoofdlijnen onder B. 
 

23 28 “De complexiteit en kosten van deze technische opties 
verschillen sterk. Met name verplaatsing van een bestaande 
verbinding is onder omstandigheden complex, risicovol en 
kostbaar. “ 

Deze conclusie hoort niet thuis in dit 
tracédocument en dient pas in later stadium 
op basis van een gehele objectieve afweging 
plaats te vinden.  

2  

24 28 “Het ondergronds brengen van de hoogspanningsverbinding 
ter plaatse van een dergelijk knelpunt kan een oplossing 
bieden om de hoogspanningsverbinding lokaal beter in de 
omgeving in te passen of om het tracédeel vergunbaar te 
maken.” 

Gevraagd wordt ” het lokaal beter in de 
omgeving in te passen” nader toe te lichten, 
bijv. aan de hand van voorbeelden.  

1 en 2  

25 29 “Aan de hand van het beoordelingskader voor de 
milieueffecten zullen de tracé-alternatieven en de varianten 
in het MER worden beoordeeld. De milieueffecten van de 
oplossingen voor knelpunten zullen in beschouwing worden 
genomen als varianten.” 

Van belang om in het tracédocument en 
kaartmateriaal alle mogelijkheden (tracés, 
varianten als ook de ‘oplossingsvarianten’)  
inzichtelijk te maken voor alle betrokkenen.  

  

26 30 “Alle tracéalternatieven per deelgebied kunnen met elkaar 
worden gecombineerd, waardoor er in deelgebied 2 diverse 
verbindingen mogelijk zijn. “ 

Zie ook reactie op hoofdlijnen  onder E. 
 

1 en 2  

27 32 Alternatief Paars:” de nieuwe gecombineerde verbinding 
komt zoveel mogelijk naast de bestaande 380 kV-verbinding 
te staan, waardoor de nieuwe en bestaande 
hoogspanningsverbindingen geconcentreerd worden. “ 

Dit combinatie- en bundelingsprincipe maakt 
het alternatief paars onderscheidend. De 
variant ten westen en noorden van Oud 
Gastel voldoet geheel niet aan dit principe. 
Voorgesteld wordt om uitsluitend varianten 
op te nemen die in ieder geval langs de 
bestaande infrastructuur zijn gelegen (langs 
rijksweg, buisleidingenstraat, bestaande 
hoogspanningsverbindingen) en tegemoet 
komen aan de uitgangspunten (zie reactie op 
hoofdlijnen onder E.) 

1 en 2  

28 32 “Ondanks de onzekerheid over de maakbaarheid van de 
alternatieven is er in dit stadium voor gekozen de 
alternatieven volwaardig mee te nemen om een maximaal 

Zie ook reactie op hoofdlijnen  onder B. 
 
In het tracédocument wordt voor de 

1 en 2   
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aantal onderscheidende alternatieven voor het MER te 
genereren.”  

tracéalternatieven over het Markiezaat nog 
een voorbehoud ten aanzien van de 
maakbaarheid opgenomen. Toch is er hier 
wel voor gekozen om de tracéalternatieven 
op te nemen. Afgevraagd wordt wat het 
verschil is ten opzichte van het tracé ten 
westen van de A17? Dit tracé wordt door 
TenneT (nog) niet opgenomen.  
 
Het tracé ten westen van de A17 is ook 
onderscheidend ten opzichte van de 
oostkant, omdat ten westen optimaal wordt 
gebundeld met grootschalige infrastructuren 
(intensivering) en ten oosten zal leiden tot 
verbreding van de huidige 
“infrastructuurzone” in een geheel ander 
gebied (nog ongeschonden).  
 

29 33 “Er is rekening gehouden met de ontwikkelingen in dit 
gebied, zoals bijvoorbeeld de windturbines bij Etten-Leur”.  

Zie ook reactie op hoofdlijnen  onder D. 
Toevoegen dat ook rekening wordt 
gehouden met 2 windparken op grondgebied 
Halderberge. 

1 en 2  

30 33 “Deze alternatieven zijn op dit moment nog met een 
voorbehoud ten aanzien van de maakbaarheid.” 

Zie onder punt 28 en reactie op hoofdlijnen 
onder B.  

1 en 2  

31 34 Gevoeligheidsanalyse deelgebieden Zie ook reactie op hoofdlijnen onder E.  
 
 

1 en 2  

32 43 “….technische complexe tracéuitwerking waarvoor nader 
wordt onderzocht op welke locatie en via welke aanleg- en 
onderhoudsmethode(n) dit tracé, gegeven…..” 

Zie onder punt 28 en reactie op hoofdlijnen 
onder B. 

1 en 2  

33 43 en 47 ‘”…..Variant Kruisland….” Bij variantdeel op grondgebied Halderberge 
is hierbij sprake van een vrij tracé dat ook 
niet wordt gecombineerd met een bestaande 
verbinding.  
 
Zie ook reactie op hoofdlijnen onder C.  

1 en 2   

34 51 Deelgebied 2: Roosendaal Borchwerf - Standdaarbuiten Zie ook reactie op hoofdlijnen onder E.  
 

1 en 2  

35 54 “Deze locatie is complex vanwege de aanwezigheid van de 
bestaande 380kV verbinding, de snelweg, de 
buisleidingenstrook, buisleidingen, woningbouw en 
bedrijvigheid. Deze locatie wordt dan ook beschouwd als 
een knelpunt waarvoor gebruik kan worden gemaakt van 
oplossingsrichtingen uit de “toolbox”.” 

Zoals nu in het tracédocument is opgenomen 
en op kaart is ingetekend betreft dit de 
locatie ten oosten van de rijksweg A17 op 
grondgebied van Halderberge. Dit zou 
betekenen dat deze locatie complex is op 
deze genoemde punten. Dit wordt niet 
begrepen. Wat is concreet het knelpunt aan 
de oostzijde van de rijksweg?  
 
 

1 en 2  
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Zie onder punt 28 en reactie op hoofdlijnen 
onder B. 
 
Daarnaast is er ten oosten als ook ten 
westen van de rijksweg A17 geen sprake 
van woningbouw (wel bestaande woningen). 
Dit dient uit de tekst te worden gehaald.  

36 54 “Er is voor dit tracédeel bovendien een variant ter hoogte 
van Oud Gastel uitgewerkt (ten westen en noorden om de 
kern Oud Gastel) 

Zie punt 27 en reactie op hoofdlijnen onder 
C.  

1 en 2   

37 55 Variant Oud Gastel  
 
“Deze variant wordt onderzocht omdat in het gebied ten 
oosten van Oud Gastel relatief veel woningen aanwezig zijn 
en de speelruimte (als gevolg van de woningen, de 
buisleidingenstraat en de bestaande 380 kV verbinding) 
beperkt is. “ 
 
“De variant bestaat uit een vrij tracé ten westen en noorden 
van Oud Gastel. De uitgangspunten voor het tracé van de 
variant zijn het vermijden van gevoelige bestemmingen, 
voldoende afstand tot woonkernen en in overeenstemming 
met de algemene uitgangspunten voor inpassings- en lange 
rechtstanden en weinig knikken. “ 

Zie punt 19 en 27 en reactie op hoofdlijnen 
onder C. 
 
Deze toelichting wordt niet begrepen. Thans 
is in het tracédocument een tracé ten oosten 
van de rijksweg A17 opgenomen. De 
aangedragen redenen lijken te betreffen het 
tracé ten westen van de rijksweg A17.  
   
Deze variant voldoet niet aan de 
uitganspunten van SEV III. Andere 
alternatieven zijn om deze reden komen te 
vervallen.  De uitgangspunten die in dit 
concept tracédocument op basis van onze 
eerdere ambtelijke reactie zijn toegevoegd, 
worden voor geen enkel ander tracé in het 
document benoemd.  Het uitgangspunt 
voldoende afstand tot woonkernen wordt  
hierbij niet begrepen. Deze variant ligt hierbij 
op korte afstand van de kernranden van Oud 
Gastel zelf. Dat deze variant als vrij tracé 
zonder combinatie met een bestaande 
verbinding (met als gevolg extra km’s 
doorsnijding landschap) ook nog zorgt voor 
een doorsnijding van een waardevol 
ongeschonden gebied is hierbij niet 
opgenomen. Zie ook reactie op hoofdlijnen 
onder  C. 

1 en 2  

38 55 Knelpunt ter plaatse van Oud Gastel (toolboxoplossingen)  Zie onder punt 28 en 37 en reactie op 
hoofdlijnen onder B.  
Verzoek om tracé ten westen van de 
rijksweg A17 op grondgebied Halderberge 
als volwaardig tracé op te nemen. 
 
Afgevraagd wordt op welke locatie 
ondergrondse aanleg wordt onderzocht  (ten 
westen of ten oosten van rijksweg A17)? 
 
Indien alternatieve ligging van het tracé aan 

1 en 2  
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de westzijde van de rijksweg A17 als 
toolboxoplossing wordt meegenomen wordt 
afgevraagd, waar uit het tracédocument blijkt 
dat deze oplossingsrichting (indien 
oplossingen zijn voor buisleiding met 
gevaarlijke inhoud), alsnog als volwaardig 
tracé wordt opgenomen en in de MER ook 
wordt meegenomen/onderzocht als 
volwaardig tracé?  
 
Om welke buisleiding met gevaarlijke inhoud 
gaat het specifiek? En worden hiervoor ook 
mogelijkheden onderzocht om deze leiding 
te verplaatsen? Heeft afstemming met 
eigenaar buisleiding plaatsgevonden ivm 
onderzoeken mogelijkheden? 
 

39 57 Knelpunt ter plaatse van de 380kV kruising bij 
Standdaarbuiten (toolboxoplossingen) “En ligging aan de 
noordzijde is hier niet wenselijk vanwege de ligging van de 
buisleidingenstrook en de aanwezige woonkernen. “ 
 
 
 
 
 
 
 

Conform gemaakte afspraken tussen 
TenneT/EZ en de indieners van het 
noordelijk tracé en gemeente Halderberge 
wordt gevraagd om een toelichting en 
onderbouwing op knelpunt niveau voor dit 
tracé aan te leveren. Met altijd de aandacht 
en de mogelijkheid dat er buiten de toolbox 
tools nog andere oplossingen voor een 
eventueel knelpunt beschikbaar zijn. 
Zie ook reactie op hoofdlijnen onder B. 
 
 

1 en 2  

40 59 Tracéalternatief Rood 
“De ruimte voor een tracé op de hartlijn van de bestaande 
150kV verbinding is krap als gevolg van de aanwezigheid 
van de buisleidingen(straat), waterkering, de snelweg en 
bedrijvigheid. Desondanks is een acceptabel tracé 
gevonden. “ 

Wat is een acceptabel tracé? Wanneer is 
een tracé niet meer acceptabel?  
Zie ook reactie op hoofdlijnen onder G 

1 en 2  

41 60 Tracéalternatief Geel, locatie langs A17 grondgebied 
Halderberge  

De eerdere reacties Tracéalternatief Paars, 
locatie langs A17 grondgebied Halderberge, 
zijn ook van kracht voor het tracéalternatief 
Geel, locatie langs A17 grondgebied 
Halderberge. Kortheidshalve wordt hierna 
verwezen.  

1 en 2  

42 61 Tracéalternatief Geel Tekst van tracéalternatief Paars is 
overgenomen. Dit is niet correct in het geval 
van tracéalternatief geel, wat betreft 
combinatie en af te breken bestaande 150kV 
verbinding  
 
De motivering/beschrijving van variant ten 

1 en 2  
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noorden van Standdaarbuiten ontbreekt. Dit 
dient in de tekst nog te worden opgenomen. 
Met daarbij onze reactie op het 
Tracéalternatief Paars voor deze variant.  
Hierbij dient ook voor Tracéalternatief Geel 
rekening te worden gehouden met een tracé 
dat niet buiten het zoekgebied (kern 
Standdaarbuiten) is gelegen. Verzocht wordt 
hiervoor het paarse tracé aan te houden.  

43 81 “Vanwege enkele bestaande windparken in de gemeente 
Etten-Leur en Halderberge…” 

5 windparken 2  

44 84 en 85 “……..Het ontwijken van de windturbines via een (ten 
opzichte van alternatief Rood) noordelijker route is minder 
aantrekkelijk vanwege de glastuinbouwbedrijven ten 
noorden van bedrijventerrein Zwartenberg………..” 
“……aan tracévarianten die via de zuidkant om de 
windparken heen lopen kleeft het nadeel van grotere 
doornsnijding van het landelijk gebied en van de 
natuurgebieden……” 
“Onderzocht wordt welke toolboxoplossingen realisatisch 
zijn en derhalve worden meegenomen in de vervolgstappen. 
Een eerste screening levert alternatieve zuidelijke ligging 
van het tracé als  potentiele toolboxoplossing.” 

Zie ook reactie op hoofdlijnen onder D.  
 
Als gemeente hebben wij niet eerder de 
mogelijkheid gehad inhoudelijk op dit gebied 
te reageren. Omdat ook in dit gebied sprake 
is van gevoelige bestemmingen 
(lintbebouwing) en nabij woonkernen is 
gelegen in een landschappelijk waardevol 
gebied etc. dient een objectieve beoordeling 
daarom plaats te vinden, alvorens in dit 
document conclusies te trekken. Verzocht 
wordt de eerste screening daarom uit het 
document te halen en ook de zwarte pijl als 
een indicatieve pijl over het rode tracé in te 
tekenen.   

1 en 2  

45 91 “Ook in dit alternatief is de variant bij de  windturbines 
opgenomen. “ 

“variant” in ieder geval wijzigen in 
zoekgebied aandachtspunt/knelpunt. 
Overige zie punt 44. 
Zie ook reactie op hoofdlijnen onder D 

1 en 2  

46 91 …om Standdaarbuiten waarbij er langer gebundeld wordt 
met de A17 

Zie opmerking punt 42 1 en 2  

47 110 De risicozonering windturbines ontbreekt nog in het 
tracédocument.  

p.m.  
Hier kan dus ook (nog) niet op worden 
gereageerd. Gevraagd wordt wanneer deze 
informatie beschikbaar wordt gesteld en hoe 
en wanneer hier nog op kan worden 
gereageerd? 

  

      

 





Van: Raat - Reitsma, Roger  
Verzonden: woensdag 8 juni 2016 9:59 
Aan: Vermeulen, Paul; 'C.Maat@halderberge.nl' (C.Maat@halderberge.nl); 'j.knoop@oosterhout.nl'; 
riny.vanoers@etten-leur.nl; 'Pooter, M.N. de'; 'm.vanolst@geertruidenberg.nl'; 
'm.vanmerwijk@loonopzand.nl' 
Onderwerp: RReachtie op def. concept van Moerdijk 
 
Beste mensen, 
 
Ik zal er vandaag niet bij zijn, maar bij deze onze beknopte reactie vanuit Moerdijk: 
• Pagina: 76: ten aanzien van windmolenzone wordt gesproken van gemeente Breda, maar dat 

moet zijn de gemeenten Moerdijk en Drimmelen die samen met de provincie dit gebied als 
zoeklocatie hebben aangewezen. De ontwikkeling van het windpark Zonzeel loopt al langer dan 
dat dit alternatief is opgenomen. Voor de gemeente Moerdijk heeft dit windpark, als één van de 
weinige locaties waar molens zouden kunnen worden geplaatst, prioriteit. De eventuele plaatsing 
van de 380 kV verbinding zal wat ons betreft altijd volgend zijn op de plaatsing van de turbines. Dit 
betekent wat ons betreft dat hier een pijl zal moeten worden aangegeven in de zin dat het een 
knelpunt is; 

• P. 83: hier wordt onderaan de pagina gesproken over een meer noordelijke ligging met tussen 
haakjes ‘(bijvoorbeeld ten noorden van Zevenbergen)’. Ik neem aan dat hier ten zuiden van 
Zevenbergen mee wordt bedoeld. Graag aanpassen. Wij zijn het verder met de stelling eens over 
deze noordelijke ligging. Het opnemen van deze noordelijke variant in het MER (voorstel in reactie 
Etten Leur) zullen wij niet steunen. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Roger Raat 
 
 
 

mailto:C.Maat@halderberge.nl
mailto:riny.vanoers@etten-leur.nl




Paul, Carolien, 
 
Hieronder de reactie van Oosterhout op het definitief concept Tracedocument 380kV . 
Gelet op korte termijn even in de mail gezet ter bespreking morgen in het schrijfteam. 
 
 
Aangezien er nog geen gelegenheid is geweest om de reactie met de wethouders af te stemmen, is er 
op dit moment sprake van een ambtelijke reactie. 
 
 
Oosterhout specifiek: 

• Blz 8. Bij de traces rood en geel wordt een andere omschrijving toegepast voor doorkruising 
van een gebied met natuur waarden.  Bij trace rood wordt slechts vermeld “door het open 
landschap” en bij trace geel staat ineens “door open gebied met natuurwaarden”. Het betreft 
hier hetzelfde gebied, te weten een “EHS natuurlandschap”. Dit in het document bij beide 
traces dan ook zo noemen. 

• Blz. 76: onderaan de blz wordt kort gesproken over de doorkruising van de Houtse Linie. In 
het ambtelijk overleg is van Tennet/Ez aangegeven dat hier wellicht gekozen zou kunnen 
worden voor een korte afbuiging om dit gebied te vermijden. Zoals nu getekend wordt 
gekozen voor bundeling langs de A59 (heeft voorkeur gemeente). Is dit correct of betekent de 
huidige lijn dat er alsnog in dit gebied een optimalisatie gaat plaatsvinden? Als dit correct is 
gaan we er vanuit dat de plaatsing van masten dusdanig plaatsvindt dat een zo min mogelijk 
aantasting van het gebied plaatsvindt. 

• Blz 77/78: bedrijventerrein Weststad: in het vorige concept tracedocument en alle presentaties 
was hier sprake van een knelpunt. Nu niet meer. Klopt dit? Zoja, dan dient ook de tekst op blz 
91 (laatste zin, voorlaatste alinea) hierop aangepast te worden want daar wordt de locatie nog 
wel als knelpunt beschreven. 

• Blz. 82 : in de tekst boven het plaatje wordt slechts vermeld dat het trace langs de kern 
Oosterhout loopt. Dit is een niet geheel conform de werkelijkheid opgenomen tekstgedeelte. 
De lijn zoals in het plaatje is weergegeven loopt door natuurgebieden met een EHS-functie en 
zijn daarmee  - ons inziens – van een landschappelijke waarde die het rechtvaardigt om in de 
MER met een variant of via optimalisatie/verkabeling onderzocht te worden. Dit wordt wel 
onderkent in de samenvatting, maar niet in de teksten bij het hoofddocumenten.  
Dit is voor ons niet acceptabel. De aanwezigheid van EHSnatuur betekent dat er sprake kan 
zijn van een zekere ruimtelijke impact waarmee een toepassing van elementen uit de Toolbox 
soelaas zou kunnen bieden. Wij pleiten er dan ook voor om de tekst in het hoofddocument 
aan te passen en dit gedeelte te benoemen als knelpunt zodat zowel de variant in de MER 
wordt meegenomen als de verkabeling. 

 
 
 
Algemeen t.a.v. het document 

• in de samenvatting (mn blz 7,8) wordt niet consequent aangegeven of verkabeling mogelijk is 
en om hoeveel km het dan gaat. Dit wordt wel genoemd bij het Markiezaatmeer en niet bij 
anderen. Graag consequent vermelden. 

• Blz 9, laatste zin “alle alternatieven maken op dit moment nog evenveel kans”. Wat is de 
waarde van deze (suggestieve) zinsnede? Zin weglaten, roept alleen maar discussie op. 

• Blz 12.: uitgangspunt voor Startnotie en Richtlijnen was aansluiting op landelijke 380kV-ring. 
En niet primair in de omgeving Tilburg, maar bij Geertruidenberg. Pas naderhand is hier 
Tilburg van gemaakt omdat Geertruidenberg klaarblijkelijk niet kon. 

• Blz 14, paragraaf 2.1. Het woord “opnieuw” verwijderen, want er is geen sprake voor alle 
traces van opnieuw. 

• Blz 26: ondergrondse aanleg: waarom wordt hier de kanttekening gemaakt dat 1km 
ondergronds 7 miljoen duurder is. Dit is in dit stadium nog niet relevant en wekt de suggestie 
dat daarmee een tracegedeelte minder interessant kan zijn om te realiseren. Zeker in het licht 
dat bij andere toepassingen vanuit de toolbox geen kanttekening wordt gemaakt over de 
(meer)kosten 

• Blz 26 onder toepassing Toolbox. De tekst “reeds maximaal gebrobeerd om….”kan suggestief 
leiden tot de constatering dat andere oplossingen niet meer mogelijk zijn. Dit anders 
omschrijven. 



• Blz 30 4 deelgebieden. Er is sprake van slechts drie deelgebieden of wordt het gebied van de 
stationslocaties als apart deelgebied gezien? 

• Blz 32/33: voor de alternatieve traces blauw en geel wordt ineens uitgegaan van een route 
over het Markiezaatmeer. Dit is onverklaarbaar, nu in een eerder stadium voor deze route 
werd aangesloten bij de tracékeuze vanuit alternatief rood, te weten onder langs bij Bergen op 
Zoom (zoals ook al in 2009 en 2014). Dit maakt voor dit gedeelte de blauwe en gele 
tracékeuze vrijwel onmogelijk en drukt daarmee een te zwaar stempel op de beoordeling. 
Daarnaast is het onlogisch omdat vanuit Tennet/Ez zelf wordt aangegeven dat er zelfs op dit 
moment nog een voorbehoud is voor wat betreft de maakbaarheid.  Aangezien duidelijk in het 
document wordt aangegeven dat slechts maakbare traces worden meebeoordeeld, dient bij 
de traces blauw en geel dus – net als bij rood – te worden uitgegaan in de basis van een trace 
onderlang bij Bergen op Zoom. De Markiezaatroute dient in deze – vanuit een zuivere 
beoordeling – dan hooguit te worden meegenomen als uit te werken variant. Deze opmerking 
geldt dus ook voor de rest van de teksten waarin het Markiezaatmeer als uitgangspunt 
genomen wordt. 

• Blz 34: Gevoeligheidanalyse deelgebieden: de tekst op deze blz gekoppeld aan het plaatje op 
blz 51 roept de vraag op of en zo ja waarom en welk deelgebied leidend is? Het plaatje op blz 
51 suggereert dat binnen de deelgebieden alle lijnen op 1 punt samenkomen. We gaan er 
vanuit dat de uitkomsten van de 2 MEr-deelgebieden een gelijkheid in ‘weging’ hebben en dat 
op basis van de uitkomsten van de MER de meest milieuvriendelijke en logische verbindingen 
gezocht worden  

• Blz 69. We missen t.a.v. de paarse lijn (trace Noord) de ontwikkelingen en mogelijkheden bij 
Geertruidenberg. Door het wegvallen van Amer 6 en 8 en op korte termijn 9 moet er feitelijk 
daadwerkelijk ruimte ontstaan om de 380kV lijn hier langs te leiden. Zeker nog in combinatie 
met verkabeling zoals in het document wordt aangegeven als zijn een reële en haalbare optie.  
 
 
  

 
Met vriendelijke groet,                                                    
 
Jan Knoop                                                       
senior beleidsmedewerker / raadsambassadeur 
afdeling Stadsontwikkeling 
en secretaris Ondernemingsraad 
 
Gemeente Oosterhout                                                   
www.oosterhout.nl                                                                     
Tel. algemeen: 14 0162  
Doorkiesnummer: (0162) 48 94 31                                  
E-mail: j.knoop@oosterhout.nl 
Bereikbaar op: maandag t/m donderdag 
 
 

http://www.oosterhout.nl/
mailto:j.knoop@oosterhout.nl


Dag Carolien, 
 
Eerder dit jaar kwam Tennet met de “paarse-lijnen-kaart” en we hebben toen op 
hun verzoek aangegeven met welke ruimtelijke ontwikkelingen ze rekening zouden 
moeten houden, zoals de uitbreiding glastuinbouwbedrijf Damsigt, Windmolenpark 
De Vliet, snelfietspad Roosendaal – Bergen op Zoom, ontwikkeling 
bedrijventerrein Borchwerf II en de ROBEL lijn, die ter hoogte van Roosendaal 
parallel met de buisleidingstraat zou moeten komen liggen. De zone tussen de 
buisleidingstraat en de A17 willen wij in verband met de ROBEL lijn reserveren 
voor multimodale bedrijfsontwikkeling. Bovendien hebben wij gevraagd om het 
Spuitendonkse Bos en andere landschapbosjes in het gebied te ontzien en om 
zorgvuldig om te gaan met de zware laanbeplanting van enkele wegen in het 
buitengebied en de boombeplanting in het gebied Nieuwenberg aan de noordkant 
van Roosendaal (Borchwerf). 
 
Tennet heeft ons vervolgens vier afzonderlijke tracé alternatieven voorgelegd 
en gemeld dat de minister eind dit jaar gaat besluiten over een tracé in 
hoofdlijnen. Daarna wordt het mastenboek gemaakt, waarbij de details moeten 
worden ingevuld. In die tracé alternatieven werd voor een deel al rekening 
gehouden met onze eerdere opmerkingen. Voor de variant die Borchwerf 
doorsnijdt (C150 b1) hebben wij gevraagd om een deel ondergronds te overwegen. 
Om te bepalen of er dan verder nog knelpunten ontstaan hebben we de vier tracé 
varianten doorgenomen met de technisch adviseur van Borchwerf. Naar aanleiding 
daarvan hebben wij aandacht gevraagd voor de reclamemast langs de snelweg ten 
zuiden van de aanduiding N268 (variant C150b1). De eigenaren claimen namelijk 
vrij zicht. Voor de varianten C150n1 en C150n2 hebben wij gevraagd om aandacht 
te besteden aan de zuidwest-noordoost diagonaal ter plaatse van de aantakking 
naar de schakeltuin. Op de kaartschaal die nu gehanteerd wordt is het moeilijk 
te beoordelen of het tracé inpasbaar is. 
 
We hebben gevraagd om de technisch adviseur van Borchwerf in de lijst van 
contactpersonen op te nemen. 
 
De noordelijke variant C150b2 is voor ons de meest wenselijke variant. 
 
met vriendelijke groet, 
 
Sjef Oerlemans 
beleidsadviseur 
[cid:image001.gif@01D1B1F2.14D57330]<https://portaal.ictsamenwerking.nl/img/ha
ndtekening_rsd.gif> 
Gemeente Roosendaal 
| Team Ruimtelijke Ontwikkeling 
| Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal 
| (0165) 579 160. 
| s.oerlemans@roosendaal.nl<mailto:s.oerlemans@roosendaal.nl> 
| www.roosendaal.nl<http://www.roosendaal.nl/> 
> Ontmoeten, verbinden, samenwerken 
 

Hallo Carolien, 

 

Wij zouden dus graag zien dat onderstaande mail puntsgewijs uitgesplitst wordt en dat bij ieder punt 
een antwoord komt. Dat we dus punt “168”, “169”, “170” etc. krijgen en dat er per punt goed 

cid:image001.gif@01D1B1F2.14D57330
https://portaal.ictsamenwerking.nl/img/handtekening_rsd.gif
https://portaal.ictsamenwerking.nl/img/handtekening_rsd.gif
mailto:s.oerlemans@roosendaal.nl%3cmailto:s.oerlemans@roosendaal.nl


nagedacht wordt, zoals ook bij de andere gemeentelijke vragen/ opmerkingen heeft plaatsgevonden. 
Mocht ik nog onderstaande mail moeten uitsplitsen in punten of dat ik nog iets anders kan doen dan 
hoor ik het wel. 

 

In het rapport van 3-6-2016 staat de zinsnede: 

Op een aantal locaties in de tracés zitten aandachtspunten die nog nader uitgezocht worden. Het 
gaat hier bijvoorbeeld om plekken waar we ondergrondse aanleg overwegen of plekken waar 
indieners optimalisaties hebben voorgesteld. Deze oplossingen zitten in de 'gereedschapskist' 
(toolbox) die we kunnen inzetten om plaatselijke aandachtspunten op te lossen. De komende 
periode worden deze aandachtspunten nader bekeken en uitgewerkt. Wanneer er meerdere 
oplossingen mogelijk zijn op een bepaalde locatie worden deze meegenomen in het onderzoek in 
het MER. 

In dat kader kan alles goed worden uitgezocht, maar ik wil al wel dat onze opmerkingen nu al in 
beeld komen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marcel van Wezel 
Adviseur Groen & Landschap 
 
Gemeente Roosendaal  
| Team Ruimtelijke Ontwikkeling 
| Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal 
| 140165 
| m.van.wezel@roosendaal.nl 

| werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag 
| www.roosendaal.nl 
> Ontmoeten, verbinden, samenwerken  
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Reactie op definitief concept tracédocument ZW380 oost  
 
Algemeen 
Titel van rapport Definitief concept tracédocument ZW380 oost 

Versie (bv. datum) 03-06-16 

Datum reactie: 09-06-2016 

Reactie(s) van: Gemeente Steenbergen 

 

Algemene indruk 
Algemene indruk van 
het beoordeelde 
document/hoofdstuk  

De gemeente Steenbergen is onaangenaam verrast over het tot nu toe doorlopen proces voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 

380 kV.  
 

In 2011 is het voorgenomen tracé bekend gemaakt. Dit tracé raakte de gemeente Steenbergen niet. De opgenomen tracés in de 
voorbereidingsbesluiten uit 2012 en 2013 gingen eveneens niet over het grondgebied van de gemeente Steenbergen. Op maandag 18 
januari 2016 is de gemeente Steenbergen middels een e-mail op de hoogte gebracht van het nieuwe onderzoek naar de tracés voor de 

380 kV hoogspanningsverbinding. Per e-mail is aangegeven dat de ‘oude’ tracés, die al vele jaren niet meer in beeld waren, wederom 
onderzocht moeten gaan worden voor het milieueffectrapport.  
 

Wij benadrukken dat alle in het verleden opgenomen tracés en de tracés in het nu aangeboden concept tracédocument door u zijn 
ontwikkeld. In het voorliggende concept tracédocument zijn voor Steenbergen de ‘oude’ tracés’ zonder nadere optimalisatie gewoon 
overgenomen. Bij de tracés is zowel in het verleden als nu geen of onvoldoende rekening gehouden met de relevante provinciale, 

regionale en gemeentelijke waarden. De Cruijslandse Kreken, het Halsters Laag & Oudland en de open polders zijn van belang 
vanwege de grote landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden, archeologische waarden, natuurwaarden, recreatieve 
waarden, economische waarde en de waarde voor de leefbaarheid van de kernen. Eveneens is er onvoldoende rekening gehouden met 

de autonome ontwikkelingen. De realisatie van de provinciale Landschappen van Allure (West-Brabantse Waterlinie), de gezamenlijke 
realisatie en ontwikkeling van ecologische verbindingszones, uitvoering Waterpoort (interprovinciale gebiedsontwikkeling), realisatie van 
natuurcompensatie rijksweg A4, realisatie ecologische hoofdstructuur, uitvoering dorpsontwikkelingsplannen voor Kruisland en Welberg 

(belangrijke uitloopgebieden voor de kernen), stimuleren van particuliere recreatieve ruimtelijke initiatieven, realisatie van extensieve 
recreatie (wandelen, fietsen en varen) en het onderzoek naar de UNESCO GEOpark status zijn autonome ontwikkelingen waar partijen 
gezamenlijk vele miljoenen euro’s, tijd en energie in stoppen. Hierbij verwijzen wij naar de eerder door de gemeente aangeleverde 

informatie en opmerkingen (zienswijze op de startnotitie, de op 27 januari 2016 ambtelijk aangeleverde informatie over de autonome 
ontwikkelingen en de ambtelijke reactie op het eerste concept tracédocument). Tevens wordt er verwezen naar de ‘Gespreksnotitie 380 

kV hoogspanningsverbinding West-Brabant’ van uw overleg van 22 februari 2016 met de samenwerkende overheden. De West-
Brabantse Waterlinie (realisatie provinciaal Landschap van Allure met aanverwante projecten op de Brabantse Wal binnen de 
gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht) is als specifiek aandachtspunt / opgave opgenomen. Tot op heden heeft u 

niet beargumenteerd hoe u tot de te onderzoeken tracés (oud en nieuw) over Steenbergs grondgebied bent gekomen. Ook zijn de 



tracés en varianten niet afgestemd op belangrijke waarden en (autonome) ontwikkelingen. Wij verzoeken u om dit alsnog te doen 
voordat er een besluit wordt genomen over het definitieve tracédocument. Naar onze mening horen er in het tracédocument 

onderbouwde en geoptimaliseerde tracés thuis.  
 
Gezien de in het verleden genomen besluiten over het tracé voor de hoogspanningsverbinding (VKA en voorbereidingsbesluiten) en het 

gewijzigde standpunt  om wederom alle tracés te gaan onderzoeken voor het op te stellen milieueffectrapport, is het van belang om 
hierover duidelijk te communiceren. De Steenbergse bevolking moet hierover een goede uitleg krijgen, zowel over de aanleiding van 
uw besluit als over het nu te doorlopen proces. Tevens is het van belang om, gezien alle (autonome) ontwikkelingen en waarden in de 

gemeente Steenbergen, duidelijk aan te geven hoe de in het definitieve tracédocument op te nemen tracés en varianten 
geoptimaliseerd zijn. Naar onze mening kunt u hier namelijk nog een grote slag maken, zowel op inhoud als uitleg.  

 
Voor het vervolgproces vinden wij het ook van belang dat er voor Steenbergen meer aandacht wordt besteed aan de cultuurhistorische 
waarden, archeologische waarden, natuurwaarden, landschapswaarden, recreatieve waarden (beleving voor extensieve recreatie & 

ruimtelijke recreatieve initiatieven in het gebied) en autonome ontwikkelingen. Eind januari 2016 is er op hoofdlijnen actuele informatie 
aangeleverd. In de ‘Concept Milieueffectrapportage ZW380 Deel B, project: Zuid-West 380 KV, Traject: Borselle – Tilburg’ zijn waarden 
onvoldoende meegewogen. Bij het bepalen van het VKA moet tevens het draagvlak voor het tracé goed in beeld worden gebracht. Wij 

zijn altijd bereid om nadere informatie aan te leveren. 

 

Opmerkingen en verbetervoorstellen 

Nr. Blz en 
paragraaf 

Opmerking Verbetervoorstel Categorie 
opmerking 
1 = inhoudelijk 
2 = tekstueel 

Reactie TenneT/EZ 

1. 1 Blz. 6 
Samenvatting 

Over de tekst: ‘Zo geldt dat er ……met bestaande 
hoogspanningsverbindingen.’ 
 
Dit principe is niet toegepast voor de varianten Steenbergen 
en Kruisland.  

De varianten Steenbergen en Kruisland niet 
opnemen in het tracédocument.  

1  

2. 2 Blz. 6 
Samenvatting 

Over de tekst: ‘Uit alle reeds bestaande ………..voor het 
tracé.’ 
 
Op dit moment bestaat er volgens het tracédocument nog 
onduidelijkheid over de maakbaarheid van de tracés via het 
Markiezaat.  

De tracés via het Markiezaat kunnen nog 
niet als maakbaar worden bestempeld. Deze 
tracés moeten niet of op een andere manier 
worden opgenomen in het tracédocument.    

1  

3. 3 Blz. 7 
Samenvatting 

Over de tekst: ‘Ten noorden van Bergen op Zoom …….. 
gevoelige bestemmingen en bedrijven te ontwijken.’ 
 
In het tracédocument zijn voor Steenbergen de ‘oude’ tracés 
(uit 2009) overgenomen. Er heeft geen optimalisatie 
plaatsgevonden. 

Mochten de tracés opgenomen moeten 
worden, dan deze alsnog optimaliseren. Zie 
tevens de gemeentelijke reactie zoals 
opgenomen bij de ‘Algemene indruk’.  

1  

4. 4 Blz. 6 t/m 9 De verschillende tracés zijn beschreven. Eveneens is er een Uitdrukkelijk tekstueel aandacht schenken 1  



Samenvatting afbeelding opgenomen van de tracés. Deze omschrijving 
wekt de indruk dat een aan te leggen tracé van begin tot het 
einde overeen zal komen met een gekleurde lijn. Aangezien 
er gewerkt wordt met deelgebieden met een eigen 
milieueffectbeoordeling is dit mogelijk niet het geval.   

aan dit punt. 

5. 5 Blz. 9 
Samenvatting 
onder 
Vervolgstappen 

Op dit moment is nog niet bekend wat de 
beoordelingscriteria zijn in het milieueffectrapport.  
  

Het is van belang dat er duidelijkheid komt 
over de beoordelingscriteria. Eveneens is het 
van belang dat de samenwerkende 
overheden en de gemeenten hiervoor 
inbreng kunnen leveren. In het verleden is 
bijvoor beeld het onderwerp Extensieve 
recreatie niet in de beoordeling 
meegenomen. Dit is voor Steenbergen wel 
een belangrijk onderwerp. 

1  

6. 6 Blz. 9 
Samenvatting 
onder 
Vervolgstappen 

Over de tekst: ‘Alle alternatieven maken op dit moment nog 
even veel kans.’ 

Zie opmerking 2. Van meerdere tracés is de 
maakbaarheid nog niet duidelijk. 

1  

7. 7 Blz. 10 Inleiding Over de tekst: ‘Ook zijn regionale …… van de tracés 
betrokken’ 
 
De gemeente Steenbergen is op 18 januari 2016 op de 
hoogte gebracht van het nieuw op te stellen 
milieueffectrapport. De tracés over Steenbergs grondgebied 
zijn niet geoptimaliseerd. Steenbergen is niet betrokken bij 
dit proces.  

Alsnog de tracés voor Steenbergen 
optimaliseren. Zie tevens de gemeentelijke 
reactie zoals opgenomen bij de ‘Algemene 
indruk’. 

1  

8. 8 Blz. 10 Inleiding Over de tekst: ‘In dit document ………rol hebben gespeeld.’ 
 
Er is niet omschreven hoe de tracés tot stand zijn gekomen. 
De gemeente Steenbergen vraagt al om uitleg sinds 2009. 

Alsnog dit duidelijk beschrijven. Zie tevens 
de gemeentelijke reactie zoals opgenomen 
bij de ‘Algemene indruk’. 

1  

9. 9 Blz. 14 onder 2.1 Over de tekst: ‘Er dienen (technisch) realiseerbare ……aan 
de laatste ontwikkelingen’ 
 
Zie de opmerkingen over de tracés via het Markiezaat. 
 
Ook wordt er benadrukt dat de tracés over Steenbergs 
grondgebied niet geoptimaliseerd zijn. Er is uitgegaan van 
de ‘oude’ tracés. Zie de relevante opmerkingen en de tekst 
onder  ‘Algemene indruk’. 

 1  

10. 1
0 

Blz. 14 onder 2.1 Over de tekst: ‘Door alle alternatieven …….. van een 
effectbeoordeling.’ 
 
Zie de gemaakte opmerkingen over het optimaliseren van 
de tracés over het grondgebied van Steenbergen. 

 1  

11. 1 Blz. 15  Over de tekst: ‘In het licht ……. uitgangspunten anno 2016.’ 
 
Zie de gemaakte opmerkingen over het optimaliseren van 
de tracés over het grondgebied van Steenbergen. 

 1  



12. 2 Blz. 15 en 16 Over de tekst: ‘De tracéalternatieven …….. EMC en 
vergunbaarheid.’ 
 
Zie de gemaakte opmerkingen over de tracés via het 
Markiezaat. 

 1  

13. 3 Blz. 16 Over de tekst: ‘De tracering vindt plaats ……bij ingediende 
tracés).’ 
 
Met de inbreng van de gemeente Steenbergen is geen 
rekening gehouden. Zie de gemaakte opmerkingen over het 
optimaliseren van de tracés over het grondgebied van 
Steenbergen. 

 1  

14. 4 Blz. 16  Over de tekst: ‘De maatgevende …… lijnniveau 
gebiedskarakteristiek).’ 
 
Zie opmerking 5. 

 1  

15. 5 Blz. 16  Over de tekst: ‘Aantal gevoelige …… (vrijgespeelde 
gevoelige bestemmingen).’ 
 
Er moet op een goede manier worden omgegaan met 
nieuwe gevoelige bestemmingen. In het oude 
milieueffectrapport werd er naar onze mening te gemakkelijk 
gesaldeerd in de beoordeling. Als gevolg van bundelen, 
combineren en vrije tracés ontstaan er vele verschillende 
situaties. Simpelweg optellen en aftrekken is niet gepast. 
 
Zie tevens opmerking 5. 

 1  

16. 6 Blz. 16 Over de tekst voor het VVKA. 
 
Het is niet enkel van belang dat de kosten van de aanleg 
worden meegewogen. Het is eveneens van belang de 
kosten / investeringen (euro’s, tijd, energie en 
samenwerking) die provincie, gemeente(n), waterschap, 
natuurbeheerders en private partijen in gebieden stoppen 
adequaat worden meegewogen.  
 
Zie tevens de gemaakte relevante opmerkingen en de tekst 
onder  ‘Algemene indruk’. 

 1  

17. 7 Blz. 18 Over de tekst onder ‘Redelijkerwijs te beschouwen 
alternatieven’. 
 
Er wordt aangegeven dat de alternatieven gerealiseerd 
moeten kunnen worden.  
 
Zie de gemaakte opmerkingen over de tracés via het 
Markiezaat. 

 1  

18. 8 Blz. 18  Over de tekst onder ‘Redelijkerwijs te beschouwen 
alternatieven’. 

 1  



 
Er wordt aangegeven dat de tracés technisch mogelijk en 
betaalbaar moeten zijn. 
 
Zie de gemaakte opmerkingen over de tracés via het 
Markiezaat.  

19. 9 Blz. 18 Over de tekst: ‘Een ander alternatief ….. landschappelijke 
waarden of natuurgebieden hebben.’ 
 
De varianten Steenbergen en Kruisland doorkruisen de 
belangrijkste landschappelijke waarden en belangrijke 
natuurgebieden. Deze gebieden zijn van nationale, 
provinciale, regionale en gemeentelijke betekenis. 

De tracés en alternatieven over het 
grondgebied van de gemeente Steenbergen  
hierop aanpassen. 

1  

20. 1
0 

Blz. 19 e.v. Over SEVIII. 
 
Er wordt voor de alternatieven Steenbergen en Kruisland 
(binnen het relevante deelgebied Rilland – Roosendaal) niet 
voldaan aan het principe van bundeling met bestaande 
hoogspanningsverbindingen en/of bovenregionale 
infrastructuur.  

Alsnog enkel tracés en alternatieven 
opnemen die voldoen aan dit uitgangspunt. 
Het is voor de te onderzoeken tracés over 
het grondgebied van de gemeente 
Steenbergen niet nodig om dit principe te 
verlaten. Eveneens geef u aan dat het gele 
tracé uitvoerbaar is. Er mogen immers enkel 
tracés in het tracédocument worden 
opgenomen die uitvoerbaar zijn. Naar onze 
mening moet het afwijkende blauwe tracé 
(varianten Steenbergen en Kruisland), welke 
niet voldoet aan het principe van bundeling, 
buiten beschouwing blijven. 

1  

21. 1 Blz. 20 Over de traceringsprincipes. 
 
De uitgangspunten zijn: 

1. bestaand en gepland ruimtegebruik; 
2. natuurwaarden; 
3. ontwerpprincipes; 
4. de voorkeur voor een korte verbinding. 

 
De opgenomen te onderzoeken tracés en varianten (voor 
Steenbergen) zijn niet optimaal afgestemd op de 
traceringsprincipes. De opgenomen tracés en varianten zijn 
niet of slechts globaal onderbouwd aan de hand van de  
traceringsprincipes. De inbreng van de gemeente 
Steenbergen is niet beschreven. 
 
Bij het blauwe tracé voldoen de varianten Kruisland en 
Steenbergen niet aan de bovengenoemde uitgangspunten. 
Er wordt geen / onvoldoende rekening gehouden met 1, 2 
en 4. 
 
Zie de gemaakte relevante opmerkingen en de tekst onder  
‘Algemene indruk’. 

 1  



22.  Blz. 20 en 21 Er wordt aangegeven dat er in principe moet worden 
uitgegaan van SEVIII. Vervolgens wordt er aangegeven dat 
het niet zinvol is om uitsluitend tracés te onderzoeken die 
gebaseerd zijn op het principe van bundeling.  
 
M.a.w.: dit principe van SEVIII wordt niet gehanteerd als 
uitgangspunt.  

Er moet duidelijk worden aangegeven wat de 
betekenis is van de verschillende SEVIII-
principes. 

1  

23.  Blz. 21 Er wordt verondersteld dat het aantal doorsnijdingen van het 
landschap niet toeneemt.  
 
De type doorsnijding is veel groter (gecombineerde hogere / 
grotere mast).  
 
De varianten over Steenbergs grondgebied betreffen een 
nieuwe doorsnijding. 
 
Dit geldt ook voor het gehele relevante deelgebied Rilland – 
Roosendaal. 

 1  

24.  Blz. 21 Er wordt aangeven dat de nieuwe gecombineerde 
verbindingen zo veel als mogelijk worden gebundeld met 
hoogspanningsverbindingen en andere infrastructuur.  
 
Dit is voor de opgenomen tracévarianten op Steenbergs 
grondgebied (binnen het deelgebied Rilland – Roosendaal) 
duidelijk niet het geval. Deze tracésvarianten worden niet 
zoveel als mogelijk gebundeld met de bestaande 
hoogspanningsverbinding en infrastructuur.  Voorbeeld: 
belangrijke (natuur)gebieden in Steenbergen worden 
doorkruist. Eerder bij de aanleg van rijksweg A4 heeft de 
overheid er bewust voor gekozen om deze gebieden te 
ontzien vanwege de belangrijke en aanwezige waarden. 

 1  

25. 2 Blz. 21 Over de tekst: ‘Bij een aantal … tracés worden ontworpen. ’ 
 
Er wordt in het tracédocument een uitvoerbaar geel tracé 
opgenomen. Zie tevens de tekst onder paragraaf 4.5. Er is 
dan ook geen reden om een blauw tracé met varianten op te 
nemen die niet voldoen aan het principe van bundeling. 
 
Er wordt aangegeven dat er bij de vrije tracés zoveel als 
mogelijk rekening wordt gehouden met een aantal 
uitgangspunten. Voor de vrije tracés (varianten) over 
Steenbergs grondgebied wordt onvoldoende rekening 
gehouden met de uitgangspunten.  Voor een nadere 
onderbouwing wordt ook verwezen naar de gegevens die de 
gemeente eind januari 2016 (nadere informatie autonome 
ontwikkelingen en eerdere reactie op de startnotitie) op 
verzoek van TenneT en het ministerie heeft aangeleverd.   
 
Zie tevens de gemaakte relevante opmerkingen. 

 1 
 

 



26. 3 Blz. 22 Over de tekst: ‘Op basis van ….. bestaande 150 kV 
verbinding.’ 
 
Bij het blauwe tracé met de varianten Steenbergen en 
Kruisland is, in tegenstelling tot de opgenomen tekst , geen 
sprake van aanhaken bij de bestaande 380 kV-verbinding of 
een tracé ongeveer ter plaatse van de bestaande 150 kV-
verbinding.  

De blauwe tracévarianten (Steenbergen en 
Kruisland) alsnog verwijderen. 

1  

27. 4 Blz. 22 Over de tekst C150b. 
 
Hier wordt wederom gesproken over bundelen met een 
bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding en / of andere 
bestaande infrastructuur. 
 
Bij het blauwe tracé voldoen de varianten Kruisland en 
Steenbergen niet aan dit uitgangspunt. 

De blauwe tracévarianten (Steenbergen en 
Kruisland) alsnog verwijderen. 

1  

28. 5 Blz. 25  Over de tekst: ‘Tijdens de sessies …… hier verantwoordelijk 
voor.’ 
 
Zie de overige gemaakte opmerkingen over overleg en het 
optimaliseren van tracés. Tevens wordt verwezen naar  de 
tekst onder ‘Algemene indruk’. 

 1  

29.  Blz. 25 Over de tekst: ‘Concreet betekent dit ….  worden 
onderzocht ’ 
 
Aan de gemeente Steenbergen is geen mogelijkheid 
geboden om de tracés met varianten te optimaliseren. Hier 
zijn gewoon de ‘oude’ tracés opgenomen. 
 
Zie de andere gemaakte relevante opmerkingen en de tekst 
onder ‘Algemene indruk’.  
 
Er is geen mogelijkheid is geboden om (regionale) 
alternatieven, varianten en optimalisaties te ontwikkelen 
voor het gebied ten westen van Roosendaal. De te 
onderzoeken tracésvarianten op Steenbergs grondgebied 
zijn door Tennet (en de ministeries) ontwikkeld. Hierbij is 
geen rekening gehouden met de inbreng van de gemeente. 

 1  

30.  Blz. 26 en 27 Over de tekst ‘Hoe worden aandachtspunten en knelpunten 
bepaald?’ 
 
Het blauwe tracé (varianten Steenbergen en Kruisland) 
doorkruist waardevolle natuurgebieden, cultuurhistorisch 
waardevolle gebieden en waardevolle open gebieden 
(substantiële aantasting) . Echter, er zijn in het 
tracédocument geen aandachtspunten of knelpunten 
opgenomen voor de varianten. 

Alsnog voor deze varianten, bij voorkeur, 
knelpunten opnemen. 

1  

31.  Blz. 32 Over de tekst ‘Alternatief Blauw’.  1  



 
Zie ook de andere opmerkingen  in relatie tot de varianten 
Steenbergen en Kruisland. 
 
Zie tevens de andere gemaakte opmerkingen over het 
Markiezaat. 

32.  Blz. 33 Over de tekst ‘Alternatief Geel’. 
Zie de eerder gemaakte opmerkingen over het  Markiezaat. 
 
Uit de tekst blijkt dat het gele  tracé uitvoerbaar is. Voor het 
gedeelte Steenbergen is hierbij sprake van bundeling 
(SEVIII). Zie tevens de andere gemaakte opmerkingen over 
de varianten Kruisland en Steenbergen uit het blauwe tracé.   

 1  

33.  Blz. 43 Over de tekst varianten Steenbergen en Kruisland’. 
 
De gemeente kan niet instemmen met de opgenomen 
varianten.  
 
In het tracédocument wordt bij het blauwe tracé in de basis 
uitgegaan van een complete bundeling met de bestaande 
380 kV hoogspanningsverbinding. Echter, de opgenomen 
tekst wekt de indruk dat het de voorkeur geniet om bij dit 
tracé de variant Steenbergen of Kruisland te gebruiken 
vanwege woningen en andere belemmeringen buiten 
Steenbergen.  
 
Bij het gele tracé zijn de varianten Steenbergen en 
Kruisland niet opgenomen. Hier kan worden volstaan met 
de bundeling met de bestaande 380 kV 
hoogspanningsverbinding. Aangezien de varianten hier niet 
nodig zijn, kan er worden verondersteld dat deze varianten 
ook niet nodig zijn bij het blauwe tracéalternatief. 

 1   

34.  Blz. 43 Over de tekst voor de varianten Steenbergen en Kruisland. 
 
Er is nu tekst opgenomen  over de doorkruising van 
waardevolle gebieden. De waardevolle open polders zijn 
nog niet genoemd.  
 
Eveneens is de doorkruising van de gebieden niet als 
aandachts- / knelpunt benoemd. Zie opmerking 27. 
 
Ten slotte wordt verwezen naar de overige opmerkingen 
over deze varianten. 

 1   

35.  Blz. 45 Over de tekst ‘Knelpunt ter plaatse van de ondergrondse 
aanleg door het Markiezaat’. 
 
Zie de eerdere opmerkingen over het Markiezaat. De 
uitvoerbaarheid van de tracés via het Markiezaat staan niet 

 1   



vast. De huidige manier van opname in het tracédocument 
is niet goed. 

36.  Blz. 46 en 47 Over de tekst voor de varianten Steenbergen en Kruisland. 
 
Zie alle eerder gemaakte opmerkingen over deze varianten. 
 
Ook wordt er nogmaals verzocht om bij de variant Kruisland 
te verwijderen dat deze is opgenomen op verzoek van de 
gemeente. Ook deze variant is een ‘oude’ variant die niet 
door de gemeente wordt gesteund. Zie tevens de tekst 
onder ‘Algemene indruk’. 

Minimaal de desbetreffende zin verwijderen.  1   

37.  Blz. 105 In deze bijlage wordt nog een keer duidelijk aangegeven dat 
het een uitgangspunten van SEVIII is om daar waar 
mogelijk zo veel mogelijk te combineren en bundelen met 
bestaande hoogspanningsverbindingen en/of 
bovenregionale infrastructuur.   
 
Uit het tracédocument blijkt niet dat dit als uitgangspunt 
wordt gehanteerd. Hierover zijn al meerdere opmerkingen 
gemaakt. 

 1   

38.  Blz. 109 e.v. De tekst over ‘Actualiseren alternatieven’. 
 
Eerder is al aangegeven dat er niet goed omgegaan is met 
de positie van de gemeente Steenbergen. 18 januari 2016 is 
er per e-mail contact opgenomen met de gemeente. Voor 
Steenbergen zijn niet geoptimaliseerde ‘oude’ tracés met 
varianten opgenomen. Eveneens zijn niet alle autonome 
ontwikkelingen meegenomen.  
 
Zie de andere gemaakte relevante opmerkingen en de tekst 
onder ‘Algemene indruk’. 

 1   

39.  Blz. 112 Er wordt aangegeven dat alternatief N niet verder wordt 
onderzocht. Hiervoor zijn meerdere argumenten. Een 
belangrijke reden is dat het alternatief een nieuwe 
doorsnijding is en daarmee grote milieugevolgen voor 
landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden heeft 
in het zoekgebied. Een andere belangrijke reden is dat het 
alternatief niet voldoet aan de uitgangspunten van SEVIII 
voor het combineren of bundelen met bestaande 
infrastructuur. 
 
De opgenomen varianten Steenbergen en Kruisland kennen 
eveneens grote milieugevolgen voor landschappelijke, 
cultuurhistorische en natuurwaarden. Eveneens is hier 
(binnen het hiervoor maatgevende deelgebied Rilland – 
Roosendaal) geen sprake van combineren of bundelen met 
bestaande infrastructuur. 

 1   

 





Reactie op definitief concept tracédocument ZW380 oost  
 
Algemeen 
Titel van rapport Definitief concept tracédocument ZW380 oost 
Versie (bv. datum) 03-06-16 
Datum reactie: 07-06-16 
Reactie(s) van: Nenad Andzic, gemeente Tilburg 
 
Algemene indruk 
Algemene indruk van 
het beoordeelde 
document/hoofdstuk  

Door te werken met deelgebieden en kleuren voor de verschillende tracés is het document een stuk leesbaarder geworden. 

 
Opmerkingen en verbetervoorstellen 
Nr. Blz en 

paragraaf 
Opmerking Verbetervoorstel Categorie 

opmerking 
1 = inhoudelijk 
2 = tekstueel 

Reactie TenneT/EZ 

1 Hoofdstuk 8, blz 
93 

Bij voetnoot 14 wordt verwezen naar de Structuurvisie 
Noord-Oost Tilburg 2020. Dit klopt niet. Deze visie is 
inmiddels vervallen en vervangen door onze 
Omgevingsvisie. 

Het huidig ruimtelijk beleid is de 
'Omgevingsvisie Tilburg 2040'. Vastgesteld 
in september 2015. 

1  

2 Hoofdstuk 8, blz 
93 

Spellingsfout 2e alinea bij de vijfde bullet: 380kV-
hoogspannignsstation 

380kV-hoogspanninngsstation 2  

3 Hoofdstuk 8, blz 
93 

"Na aanleiding van een verzoek van Natuurmonumenten om 
het natuurgebied Lobelia zo veel als mogelijk te ontwijken 
met de nieuwe 380kV verbinding is een vierde locatie 
toegevoegd."  
 
Dit klopt niet helemaal. Zoals het nu opgenomen is lijkt het 
net alsof Natuurmonumenten het hoogspanningsstation 
Galgeneind (op die locatie) zelf heeft voorgedragen. 
Natuurmonumenten heeft in hun brief van 11 mei 2016 (zie 
bijlage) nadrukkelijk aangegeven dat ze hier afstand van 
nemen. 

"Na aanleiding van.."   Naar aanleiding van 
 
Zoals ik (na overleg met dhr. Martin van 
Kempen) heb begrepen is door TenneT het 
besluit genomen om het 
hoogspanningsstation Galgeneind te 
introduceren. Dit is gebeurd n.a.v. verzoek 
van Natuurmonumenten om het 
natuurgebied Huis ter Heide en Lobelia te 
ontzien. Dit moet duidelijker in de paragraaf 
worden verwoord. 
 

1/2  

4 Hoofdstuk 8, blz 
94 

Bij het kopje "Uitgangspunten hoogspanningsstation"  "…. 
is ongeveer 150x300 groot". 

"..is ongeveer 150x300 meter groot". 2  

5 Hoofdstuk 4, blz 
30 

In hoofdstuk 4 wordt gesproken over Vier deelgebieden, 
vier tracéalternatieven en vier stationslocaties. Klopt dit wel? 
Ik tel maar 3 deelgebieden? Of worden de stationslocaties 

Titel van H4 moet zijn: Drie deelgebieden, 
vier tracéalternatieven en vier 
stationslocaties. 

1  



in Tilburg als deelgebied opgevat? Zo ja, dan klopt figuur 4 
(Grenzen deelgebieden) op pagina 30 niet. 

In paragraaf 4.1 Inleiding eerste subkop "4 
deelgebieden" aanpassen in "3 
deelgebieden". 
 

6      

7      

8      

9      

10      

 



Reactie op definitief concept tracédocument ZW380 oost  
 
Algemeen 
Titel van rapport Definitief concept tracédocument ZW380 oost 
Versie (bv. datum) 03-06-16 
Datum reactie: 6 juni 2016 
Reactie(s) van: Theo Hendriks Gemeente Waalwijk 
 
Algemene indruk 
Algemene indruk van 
het beoordeelde 
document/hoofdstuk  

Het stuk is oké. Het is alleen vreemd om dit stuk naar de Waalwijkse raad te sturen als het woord “Waalwijk” erin niet voorkomt. 
 

 
Opmerkingen en verbetervoorstellen 
Nr. Blz en 

paragraaf 
Opmerking Verbetervoorstel Categorie 

opmerking 
1 = inhoudelijk 
2 = tekstueel 

Reactie TenneT/EZ 

1 72 én 79 Waalwijk vermelden Kabeltracé Oosteind150 
Het 150kV station Oosteind wordt 
aangesloten met twee kabeltracés. Eén om 
de nieuwe verbinding tussen 
Geertruidenberg en Oosteind te verbinden 
met het station en één om de nieuwe 
verbinding tussen Oosteind en Tilburg-West 
via Waalwijk te verbinden met het station. 

2  

2 72 én 79 Tekst bij figuur 39 én 46 Figuur 39 Ligging alternatief Paars nabij ’s-
Gravenmoer en Waalwijk 
Figuur 46 Ligging alternatief Blauw om ’s-
Gravenmoer en Waalwijjk 
Alternatief: Op de beide kaartjes de 
gemeente grens met Waalwijk duidelijk 
aangeven 

2  

3      

4      

5      

6      

7      



8      

9      

10      

 



Reactie op definitief concept tracédocument ZW380 oost  
 
Algemeen 
Titel van rapport Definitief concept tracédocument ZW380 oost 
Versie (bv. datum) 03-06-16 
Datum reactie: 7 juni 2016 
Reactie(s) van: Provincie Noord-Brabant, gedeputeerde Erik van Merrienboer, Han Clement 
 
Algemene indruk 
Algemene indruk van 
het beoordeelde 
document/hoofdstuk  

Net als bij het 1e concept is aangegeven is de materie complex, vanuit inhoud en proces. Het vraagt tijd en rust om het goed te 
bestuderen. Maar, desondanks geeft het tracédocument op een goede wijze verduidelijking aan het geheel. Door de aanpassing van de 
structuur van het document (beschrijving van de tracés per deelgebied) en de naamgeving van de tracés middels de kleuren, is de 
leesbaarheid en het overzicht sterk verbeterd.  
De samenvatting geeft voor degene die niet het hele stuk wil lezen een goed overzicht. Deze is vrij helder geschreven. 
 
We hebben geconstateerd dat een groot deel van de opmerkingen zijn verwerkt. Zeker ook het feit dat de situatie in het deelgebied 
Borchwerf-Standdaarbuiten nu als extra knelpunt is toegevoegd. Complimenten voor de open houding en deze verbeterslag in de zeer 
beperkte tijd. 
 
Het document bevat nog wel een vrij groot aantal typ/taalfouten. Een aantal is hieronder aangegeven, maar het verdient aanbeveling 
om nog eens na te lopen, maar dat zal ongetwijfeld nog onderdeel zijn van het proces (en is ook begrijpelijk gelet op de krappe 
planning). 
 

 
Opmerkingen en verbetervoorstellen 
Nr. Blz en 

paragraaf 
Opmerking Verbetervoorstel Categorie 

opmerking 
1 = inhoudelijk 
2 = tekstueel 

Reactie TenneT/EZ 

1 Samenvatting,  
p 9 

Bij Vervolgstappen zijn slechts een paar onderdelen 
benoemt die in de MER worden beoordeeld.  

Noem onder Vervolgstappen alle onderdelen 
die in het MER worden onderzocht. Zo geef 
je een compleet beeld voor die mensen die 
alleen de samenvatting lezen 

2  

2 Par 3.4, pag 25 3e alinea: hier staat dat  de minister heeft besloten alle 
ingediende regionale altenatieven en varianten te 
betrekken… Vervolgens dat ‘3 onderdelen van de 
ingediende voorstellen buiten de scope van de MER-
procedure vallen’ . Het is niet duidelijk welke dat zijn.  

Benoem die 3 onderdelen specifiek, dat 
schept meteen duidelijkheid /transparantie 
en voorkomt vragen  

2  



3 Par 3.5, pag 26 EMC en NNN uitschrijven Afkortingen uitschrijven (meestal gebruikelijk 
bij 1e gebruik) en/of achterin lijst met 
afkortingen  

2  

4 Ho 4, p 30 4 deelgebieden, 4 stationslocaties e.d.. 4 deelgebieden 
klopt niet. Er zijn er maar 3. Leeswijzer en titel hoofdstuk 
dus iets anders omschrijven. 

Er zijn 3 deelgebieden, wel 4 
tracéalternatieven en 4 stationslocaties. 

2  

5 Par 4.1. p. 31 Hier komt voor de eerste keer de nieuwe kleurcodering met 
de oude tracénamen bij elkaar. Dat is wellicht onduidelijk 
waarom die 2 coderingen naast elkaar staan 

Leg het even uit, net zoals is toegelicht in het 
document van verwerking reacties. 

2  

6 Par 4.7 p. 34 Laatste zin: Typfout: logische tracé is bepaald  2  

7 Par 4.7 p 34 Deze paragraaf is een heel belangrijk onderdeel van het 
proces. Want hier komen de  uitkomsten van de 3 
deelgebieden én de stationslocatie samen. Via de toolbox 
wordt hier de aansluitingen tussen de deelgebieden 
gemaakt. We hebben reeds aangegeven dat dit een 
belangrijke stap is die juridisch kwetsbaar oogt en daarom 
vraagt om verheldering van dit proces en de  wijze waarop 
dat gebeurt en partijen worden betrokken . We vinden dit 
onderdeel nog steeds summier omschreven/. Deze stap zou 
ook  benoemd kunnen worden in figuur 3 op pag 15 
 
Idem tekst ho 6 p 51. 

Verduidelijking van het proces van de 
gevoeligheidsanalyse. 
Deze stap ook benoemen in het schema op 
pag 15 (figuur 3) 
Idem tekst ho 6, pag 51 hierop verduidelijken 
Wellicht is het ook een suggestie om dit deel 
(uitgebreider) te beschrijven als hoofdstuk 9 
(dus na de 3 deelgebieden en de 
stationslocatie. Dat lijkt qua opbouw van het 
document logischer.  
 

1  

8 Par5.1 p. 39 Tekstfout: Laatste alinea het 150 kV station Woensdrecht 
dient wordt 

 2  

9 Par 7.1, p 72 Genoemde over Linie Munnikenhof is onjuist. Linie vd 
Munnikenhof ligt tussen Breda en Oosterhout 

Algemeen: op aantal plekken wordt wel 
genoemd dat de 380 kV onderdelen van de 
Zuiderwaterlinie kruist, maar er wodt niet 
benoemd wat dat betekent. Misschien 
ergens nog toelichten, zoals in de notitie 
over verwerking van de reacties is gedaan. 

2  

10 Par 7.2 p 74.  Eerder hebben we opgemerkt dat het (nu blauwe) tracé 
geen rekening houdt met Logistiek Park Moerdijk (LPM). Er 
is in de reactie door  Tennet teruggegeven dat het tracé ten 
zuiden van het LPM loopt. Het is op het kaartje niet goed te 
zien,maar volgens ons is dat niet juist. Dit moet nog echt 
even goed gecheckt worden!  
Zie hiervoor de gegevens  en links naar kaartbestanden 
zoals eerder bij 1e concept aangeleverd. 

Indien tracé over LPM loopt deze  locatie in 
oksel A17/A16 als knelpunt op de kaart 
zetten. Incl figuur 42. 
Consequenties verwerken in kaart en tekst. 
 
Zie voor info onderstaand kaartje of  link  
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-
roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IM
RO.9930.IPAFC2009-0002 
 
In geval dat trace blauw er net ten zuiden 
van loopt, in elk geval in de tekst en ook op 
kaartje 42 duidelijk maken dat trace zuidelijk 
ervan loopt en dat in uitwerking van het 
uiteindelijk gekozen tracé de ontwikkelingen 
op elkaar worden afgestemd.  
 
 

1  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.9930.IPAFC2009-0002
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.9930.IPAFC2009-0002
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.9930.IPAFC2009-0002


11 Par 7.3 p 87 + ho 
8, p 94 

In reactie op 1e concept hebben we aangegeven dat de 
locaties Oosterheide en Huis ter Heide/Galgeneind niet als 
knelpunt op de kaart zijn opgenomen. Strikt genomen zijn 
het wellicht geen knelpunten, immers ze zijn technisch 
realiseerbaar. We vinden het voor beide tracés echter wel 
van belang dat verkabeling als mogelijke verbeteroptie 
wordt bekeken. Weliswaar is voor Oosterheide nu een zin 
opgenomen ‘de effecten van beide tracé inzichtelijk 
gemaakt’, maar dat biedt ons inziens onvoldoende 
zekerheid. Wij verwachten daarnaast dat dit weer veel 
maatschappelijke onrust geeft.  

Schrijf dit stuk tekst in elk geval veel 
duidelijker uit. Benoem dat voor dit soort 
gevallen de toolbox wordt ingezet, in lijn met 
reactie onder punt 5 algemeen in nota van 
reacties. Maar, nog veel beter: geef deze 
locaties op kaart aan als knelpunt. Net zoals 
dat nu in traject Borchwerf-Standdaarbuiten 
is gedaan. Wij pleiten hier heel sterk voor om 
maatschappelijke onrust (en daarmee 
wederom vertraging) te voorkomen. Strikt 
genomen verandert er o.i. niets. Ook zonder 
benoemen als knelpunt moet je dit mbv 
toolbox onderzoeken, maar door het wel als 
knelpunt te benoemen maak je het heel 
duidelijk/transparant dat dit gebeurt. Of 
anders gezegd: krijgen mensen niet de 
indruk dat dit minder belangrijk is. 

1  

12 Ho 8 Typfouten: p 93  2e alinea 4e bullet: Hoogspanningsstation 
p. 94: 150*300 m 

 2  

      

 
 



Bijlage kaart Inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk 
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