
 

 

 

 

 
 

Informatie over de integrale effectenanalyse Zuid-West 380 kV 

Oost (13 april 2017) 
 

 

Inleiding 

Het Rijk en TenneT zijn voornemens om de Zuid-West 380 kV hoogspanningsverbinding van Borssele 

naar Tilburg te realiseren. Voor het gedeelte van Rilland naar Tilburg willen de ministers voor de zomer 

van 2017 een voorgenomen voorkeursalternatief (VVKA) kiezen. De samenwerkende overheden hebben 

van de ministers de mogelijkheid gekregen om voor 1 juni 2017 een advies uit te brengen over het VVKA.  

Het advies bestaat uit het toetsen op lokale gevolgen en een integraal advies over alle alternatieven en 

varianten. De samenwerkende overheden werken aan het uitbrengen van een advies. 

 

Recent is de integrale effectenanalyse met bijlagen openbaar gemaakt. Hierbij wordt u nader 

geïnformeerd over deze documenten. De gemeente Steenbergen ligt samen met de gemeenten 

Woensdrecht, Bergen op Zoom en Roosendaal in deelgebied 1. Tevens is het van belang dat deelgebied 

1 goed kan aansluiten op deelgebied 2 (de gemeente Halderberge). De nu aangeboden informatie heeft 

vooral betrekking op de gemeente Steenbergen.  

 

 
Overzicht van de te onderzoeken tracés en alternatieven in deelgebied 1. 
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Algemene opmerkingen 

Alvorens er wordt ingegaan op de specifieke tracés en varianten voor deelgebied 1 en de gemeente 

Steenbergen, wordt er eerst nog algemene informatie gegeven. 

  

Integrale effectenanalyse en uitgangspunten voor tracés en varianten 

Bij het ontwikkelen van de tracéalternatieven en varianten zijn onder andere de principes van het SEV III, 

de Startnotitie MER en Richtlijnen, ruimtelijk beleid en technische vereisten aan een 

hoogspanningsverbinding gehanteerd. De traceringsprincipes en uitgangspunten zijn: 

- het beginpunt ligt bij het 380 kV-station Rilland en het eindpunt ligt nabij Tilburg (koppeling met de 

landelijke ring); 

- bovengrondse aanleg, tenzij….; 
- waar mogelijk zinvol combineren van bestaande hoogspanningsverbindingen met de nieuwe 

hoogspanningsverbinding in één mast, waarbij de bestaande hoogspanningsverbinding wordt 

afgebroken; 

- waar mogelijk zinvol bundelen met bestaande hoogspanningsverbindingen of bovenregionale 

infrastructuur; 

- alle wet- en regelgeving en het rijksbeleid op het gebied van ruimtelijke ordening, 

elektriciteitsvoorziening, natuur- en waterbeheer worden in acht genomen; 

- het in acht nemen van het voorzorgbeleid voor gezondheidsaspecten van elektromagnetische 

velden; 

- rekening houdend met bestaande en toekomstige functies (zoals bedrijven, windturbines, 

glastuinbouw, buisleidingen e.d.) en een goede landschappelijke inpassing (zoals zo veel 

mogelijk rechte gedeelten in het traject); 

- rekening houdend met de technische vereisten van een hoogspanningsverbinding. Voor het 

masttype is in principe uitgegaan van het nieuwe masttype (Wintrack); 

- zo veel als mogelijk voorkomen van nieuwe doorsnijdingen van het landschap. 

 

Algemene informatie in relatie tot de integrale effectenanalyse 

- In 2011 en 2014 hebben de verantwoordelijke ministers een besluit genomen over het 

voorgenomen tracé. Dit tracé gaat niet over Steenbergen, maar komt in deelgebied 1 

grotendeels overeen met het rode / paarse tracé. In het tracédocument van juni 2016 zijn 

vervolgens alle ‘oude’ tracés en varianten weer opgenomen voor het opstellen van een 

nieuw milieueffectrapport;  

- er is (nog) geen eenduidig realistisch en integraal meest milieuvriendelijk alternatief 

uitgewerkt; 

- er mag 10 km ondergrondse verbinding worden toegepast van Rilland naar Tilburg. Zowel 

de variant ondergronds bij het Markiezaat, als de ondergrondse varianten via de Brabantse 

Wal kunnen deze 10 km nagenoeg in zijn geheel nodig hebben. Er resteert dan (bijna) niets 

voor knelpunten in de andere deelgebieden. Bij het toepassen van ondergrondse 

bekabeling in deelgebied 1 moet dan ook rekening worden gehouden met de belangen in 

de andere deelgebieden.  

- op dit moment is nog niet bekend of een bovengrondse variant via het Markiezaat 

vergunbaar is (Natura 2000). Is het niet vergunbaar, dan is het bovengronds geen reëel 

tracé; 

- de effecten op het Markiezaat (Natura 2000) en de Brabantse Wal (Natura 2000 en 

Landgoed Mattemburgh) zijn in de integrale effectenanalyse belangrijk; 

- varianten die onze waardevolle gebieden doorkruisen (landgoed Dassenberg, het Laag, het 

Oudland, de Cruijslandse kreken en de open polder) en de kern Kruisland insluiten tussen 

twee hoogspanningsverbindingen, zijn opgenomen om goed / beter te kunnen scoren op 

het onderwerp ‘Leefomgevingskwaliteit’  (gevoelige bestemmingen in de magneetveldzone); 

- de varianten via Steenbergen scoren minder goed op nettechniek (leveringszekerheid 

vanwege twee 380 kV hoogspanningsverbindingen naast elkaar, technisch moeilijk, 

onderhoud) en kosten (ondergronds is duur). 
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De integrale effectbeoordeling voor deelgebied 1 

Hieronder is uit de integrale effectenanalyse de integrale effectbeoordeling voor deelgebied 1 

opgenomen. In de integrale effectenanalyse is enkel ingegaan op onderdelen die voor het 

milieueffectrapport, de (net)techniek en de kosten van belang zijn. Echter, naast de opgenomen 

onderwerpen zijn er voor de gemeente Steenbergen nog meer onderwerpen van belang.  
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De verschillende tracés en varianten voor deelgebied 1 

Hieronder wordt ingegaan op de tracés en varianten uit deelgebied 1, die zijn opgenomen in de integrale 

effectenanalyse. Er wordt zowel ingegaan op informatie uit de integrale effectenanalyse als op andere 

relevante informatie. 

 

Blauw (deelgebied 1) 

Dit tracé is voor Steenbergen parallel aan en ten noorden van de bestaande 380 kV 

hoogspanningsverbinding. De verbinding via het Markiezaat is grotendeels bovengronds en 2,4 km 

ondergronds.  

 

 
 

Voor Tegen 

Er blijft een groot gedeelte ondergrondse 

verkabeling over voor andere deelgebieden. 

Hierdoor kunnen er elders knelpunten worden 

opgelost. Over het gehele tracé van Rilland naar 

Tilburg mag maximaal 10 kilometer 

ondergrondse verbinding worden toegepast. 

Het is nog niet bekend of bovengronds bij het 

Markiezaat wel of niet mogelijk is (Natura 2000 

en de Wet Natuurbescherming). 

Het is beter voor het Natura 2000 gebied de 

Brabantse Wal en Landgoed Mattemburgh. De 

bestaande 150 kV hoogspanningsverbinding 

wordt bovendien verwijderd. Hierdoor worden er 

tevens gevoelige bestemmingen vrijgespeeld. 

Dit tracé sluit voor deelgebied 1 niet aan bij het 

voorgenomen tracé van 2011 en 2014. 

Het voorkomt een aantasting van de 

samenwerking de West Brabantse Waterlinie. Dit 

project valt onder een provinciaal landschap van 

allure. Het project is mede bedoeld als 

katalysator voor nieuwe projecten, investeringen 

en samenwerking. 

Een hoogspanningsverbinding door gebieden 

zoals het Laag, het Oudland, de Cruijslandse 

De minister heeft in deelgebied 1 niet de 

mogelijkheid gegeven om alternatieven aan te 

dragen voor het voorgenomen tracé van 2011 en 

2014. 
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Kreken en de open polder tast de bestaande 

samenwerking, de investeringen van derden en 

de nog te realiseren ontwikkelingsmogelijkheden 

onevenredig aan.   

Het voorkomt een doorsnijding en aantasting van 

het oude Landgoed Dassenberg. Het landgoed 

wordt gekenmerkt door historisch groen 

(eeuwenoud bos), het is een complex van 

cultuurhistorisch belang, er zijn bijzondere 

natuurwaarden (natuurbeleidsplan), het heeft 

meerdere rijksmonumenten en is onderdeel van 

het natuurnetwerk. 

Er is een toename van het aantal gevoelige 

bestemmingen binnen de magneetveldzone. De 

toename is vooral in de omgeving van 

Lepelstraat en in mindere mate in Steenbergen. 

Het tracé scoort laag op het onderdeel 

leefomgevingskwaliteit uit de integrale 

effectenanalyse. 

Het voorkomt een doorsnijding van het Laag, 

Oudland en de Cruijslandse Kreken. Deze 

gebieden zijn van groot belang vanuit het 

oogpunt van: het natuurnetwerk, natuurwaarden 

(natuurbeleidsplan), cultuurhistorische waarden, 

recreatie, uitloopgebied voor de kernen en de 

toegangspoort tot de Brabantse Wal.  

Twee keer een 380 kV hoogspannings-

verbinding naast elkaar scoort minder goed op 

leveringszekerheid (integrale effectenanalyse). 

Het voorkomt een aantasting van belangrijk 

cultureel erfgoed over de Tweede Wereldoorlog 

(herdenkingsmonument voor de Canadezen en 

de burgerslachtoffers aan de Canadezenweg te 

Welberg). Het gebied is een belangrijk onderdeel 

binnen het project de Slag om de Schelde. 

Dit tracé scoort, met name vanwege het 

Markiezaat (bovengronds en/of ondergronds) en 

de vereiste aanpassingen aan het 150 kV-station 

in Bergen op Zoom, minder goed op de 

technische complexiteit voor beheer en aanleg 

(integrale effectenanalyse). 

Het voorkomt een doorsnijding of aantasting van 

het archeologische monument Padmos. 

 

Het voorkomt de insluiting van de kern Kruisland 

tussen twee hoogspanningsverbindingen. 

 

Het voorkomt de aantasting van de waardevolle 

openheid, het kenmerkende coulisselandschap 

en het gebied van kreken op het zand. 

 

Dit tracé sluit de bebouwingsconcentratie aan de 

Wildenhoeksestraat niet in tussen twee 

hoogspanningsverbindingen. 

 

Een tracé parallel aan de bestaande 380 kV heeft 

relatief geringe effecten op het onderdeel 

landschap en cultuurhistorie uit de integrale 

effectenanalyse. 

 

Een tracé parallel aan de bestaande 380 kV heeft 

relatief geringe effecten op het onderdeel natuur 

uit de integrale effectenanalyse. 

 

Dit tracé wordt gebundeld met een bestaande 

380 kV hoogspanningsverbinding. Ook worden 

de nieuwe 380 kV en de te verwijderen 150 kV 

gecombineerd in dezelfde mast.  
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Blauw variant Markiezaat (deelgebied 1) 

Het is een variant op het blauwe tracé, waarbij de verbinding via het Markiezaat nu 9,4 km in plaats van 

2,4 km ondergronds gaat. 

 

 
 

Voor deze variant zijn de tabel bij het tracé Blauw (deelgebied 1) en de onderstaande punten van belang. 

 

Voor Tegen 

Een ondergrondse verbinding bij het 

Markiezaatsmeer scoort beter op de onderdelen 

natuur EN landschap & cultuurhistorie dan een 

bovengrondse verbinding (integrale 

effectenanalyse). 

Over het gehele tracé van Rilland naar Tilburg 

kan maximaal 10 kilometer ondergrondse 

verbinding worden toegestaan. Na de verbinding 

van deelgebied 1 met deelgebied 2 is de 10 

kilometer op.  

In deelgebied 2 en 3 kunnen er geen knelpunten 

meer worden opgelost met ondergrondse 

verkabeling. Dit is niet goed voor het regionale 

draagvlak.  

 Een ondergrondse verbinding scoort minder goed 

op de technische complexiteit voor beheer en 

aanleg (integrale effectenanalyse). 

 Dit tracé brengt, met name vanwege de 

ondergrondse verbinding, hoge kosten met zich 

mee (integrale effectenanalyse). 
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Blauw variant Steenbergen (deelgebied 1) 

Deze variant op het blauwe tracé is met name opgenomen voor het zoveel als mogelijk voorkomen van 

gevoelige bestemmingen in een magneetveldzone. De verbinding via het Markiezaat is grotendeels 

bovengronds en 2,4 km ondergronds. 

 

 
 

Voor Tegen 

Er blijft een groot gedeelte ondergrondse 

verkabeling over voor andere deelgebieden. 

Hierdoor kunnen er elders knelpunten worden 

opgelost. Over het gehele tracé van Rilland naar 

Tilburg mag maximaal 10 kilometer 

ondergrondse verbinding worden toegepast. 

Het is nog niet bekend of bovengronds bij het 

Markiezaat wel of niet mogelijk is (Natura 2000 

en de Wet Natuurbescherming). 

Het is beter voor het Natura 2000 gebied de 

Brabantse Wal en Landgoed Mattemburgh. De 

bestaande 150 kV hoogspanningsverbinding 

wordt bovendien verwijderd. Hierdoor worden er 

tevens gevoelige bestemmingen vrijgespeeld.  

Dit tracé sluit voor deelgebied 1 niet aan bij het 

voorgenomen tracé van 2011 en 2014. 

Deze variant scoort het beste op het onderdeel 

leefomgevingskwaliteit uit de integrale 

effectenanalyse. Er is nagenoeg geen toename 

van het aantal gevoelige bestemmingen binnen 

de magneetveldzone. Dit tracé is opgenomen om 

met name nieuwe gevoelige bestemmingen in 

Bergen op Zoom (Lepelstraat) en in mindere 

mate in Steenbergen te voorkomen. 

De minister heeft in deelgebied 1 niet de 

mogelijkheid gegeven om alternatieven aan te 

dragen voor het voorgenomen tracé van 2011 en 

2014. 

Dit tracé scoort neutraal op leveringszekerheid 

(integrale effectenanalyse). 

 

 

Het is een aantasting van de samenwerking de 

West Brabantse Waterlinie. Dit project valt onder 

een provinciaal landschap van allure. Het project 

is mede bedoeld als katalysator voor nieuwe 

projecten, investeringen en samenwerking. 

Een hoogspanningsverbinding door gebieden 

zoals het Laag, het Oudland, de Cruijslandse 

Kreken en de open polder tast de bestaande 
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samenwerking, de investeringen van derden en 

de nog te realiseren ontwikkelingsmogelijkheden 

onevenredig aan.   

Dit tracé scoort neutraal op de kosten (integrale 

effectenanalyse). 

Het is een doorsnijding en aantasting van het 

oude Landgoed Dassenberg. Het landgoed wordt 

gekenmerkt door historisch groen (eeuwenoud 

bos), het is een complex van cultuurhistorisch 

belang, er zijn bijzondere natuurwaarden 

(natuurbeleidsplan), het heeft meerdere 

rijksmonumenten en is onderdeel van het 

natuurnetwerk. 

 Het is een doorsnijding van het Laag, Oudland, 

de Cruijslandse Kreken. Deze gebieden zijn van 

groot belang vanuit het oogpunt van: het 

natuurnetwerk, natuurwaarden 

(natuurbeleidsplan), cultuurhistorische waarden, 

recreatie, uitloopgebied voor de kernen en de 

toegangspoort tot de Brabantse Wal. 

 Het is een aantasting van belangrijk cultureel 

erfgoed over de Tweede Wereldoorlog 

(herdenkingsmonument voor de Canadezen en 

de burgerslachtoffers aan de Canadezenweg te 

Welberg). Het gebied is een belangrijk onderdeel 

binnen het project de Slag om de Schelde. 

 Het is een doorsnijding of aantasting van het 

archeologische monument Padmos. 

 Het tracé sluit de kern Kruisland in tussen twee 

hoogspanningsverbindingen.  

 Het tracé tast de waardevolle openheid, het 

kenmerkende coulisselandschap en het gebied 

van kreken op het zand aan. 

 Het tracé scoort minder goed op het onderdeel 

landschap en cultuurhistorie uit de integrale 

effectenanalyse. 

 Het tracé scoort minder goed op het onderdeel 

natuur uit de integrale effectenanalyse. 

 Dit tracé scoort, met name vanwege het 

Markiezaat (bovengronds en ondergronds) en de 

vereiste aanpassingen aan het 150 kV-station in 

Bergen op Zoom, minder goed op de technische 

complexiteit voor beheer en aanleg (integrale 

effectenanalyse). 

 Dit tracé wordt niet zinvol gebundeld met een 

bestaande hoogspanningsverbinding en/of met 

bovenregionale infrastructuur. Het tracé is een 

nieuwe doorsnijding van het landschap.  
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Blauw variant Markiezaat - Steenbergen (deelgebied 1) 

Deze variant gaat 9,6 km in plaats van 2,4 km ondergronds via het Markiezaat en komt verder overeen 

met tracé Blauw variant Steenbergen. 

 

Voor deze variant zijn de tabel bij het tracé Blauw variant Steenbergen (deelgebied 1) en de 

onderstaande punten van belang. 

 

Voor Tegen 

Een ondergrondse verbinding bij het 

Markiezaatsmeer scoort beter op de onderdelen 

natuur EN landschap & cultuurhistorie dan een 

bovengrondse verbinding (integrale 

effectenanalyse). 

Over het gehele tracé van Rilland naar Tilburg 

kan maximaal 10 kilometer ondergrondse 

verbinding worden toegestaan. Na de verbinding 

van deelgebied 1 met deelgebied 2 is de 10 

kilometer op.  

In deelgebied 2 en 3 kunnen er geen knelpunten 

meer worden opgelost met ondergrondse 

verkabeling. Dit is niet goed voor het regionale 

draagvlak. 

 Een ondergrondse verbinding scoort minder goed 

op de technische complexiteit voor beheer en 

aanleg (integrale effectenanalyse). 

 Dit tracé brengt, met name vanwege de 

ondergrondse verbinding, hoge kosten met zich 

mee (integrale effectenanalyse). 
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Blauw variant Kruisland (deelgebied 1) 

Deze variant op het blauwe tracé is met name opgenomen voor het voorkomen van gevoelige 

bestemmingen in een magneetveldzone buiten de gemeente Steenbergen. De verbinding via het 

Markiezaat is grotendeels bovengronds en 2,4 km ondergronds. 

 

 
 

Voor Tegen 

Er blijft een groot gedeelte ondergrondse 

verkabeling over voor andere deelgebieden. 

Hierdoor kunnen er elders knelpunten worden 

opgelost. Over het gehele tracé van Rilland naar 

Tilburg mag maximaal 10 kilometer 

ondergrondse verbinding worden toegepast. 

Het is nog niet bekend of bovengronds bij het 

Markiezaat wel of niet mogelijk is (Natura 2000 

en de Wet Natuurbescherming). 

Het is beter voor het Natura 2000 gebied de 

Brabantse Wal en Landgoed Mattemburgh. De 

bestaande 150 kV hoogspanningsverbinding 

wordt bovendien verwijderd. Hierdoor worden er 

tevens gevoelige bestemmingen vrijgespeeld. 

Dit tracé sluit voor deelgebied 1 niet aan bij het 

voorgenomen tracé van 2011 en 2014. 

Deze variant scoort relatief goed op het 

onderdeel leefomgevingskwaliteit uit de integrale 

effectenanalyse. Er is een beperkte toename van 

het aantal gevoelige bestemmingen binnen de 

magneetveldzone. Dit tracé is opgenomen om 

met name nieuwe gevoelige bestemmingen in 

Bergen op Zoom (Lepelstraat) te voorkomen. In 

Steenbergen is er daarentegen wel een toename 

van het aantal gevoelige bestemmingen. 

De minister heeft in deelgebied 1 niet de 

mogelijkheid gegeven om alternatieven aan te 

dragen voor het voorgenomen tracé van 2011 en 

2014. 

Dit tracé scoort neutraal op leveringszekerheid 

(integrale effectenanalyse). 

 

Het is een aantasting van de samenwerking de 

West Brabantse Waterlinie. Dit project valt onder 

een provinciaal landschap van allure. Het project 

is mede bedoeld als katalysator voor nieuwe 

projecten, investeringen en samenwerking. 

Een hoogspanningsverbinding door gebieden 
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zoals het Laag, de Cruijslandse Kreken en de 

open polder tast de bestaande samenwerking, de 

investeringen van derden en de nog te realiseren 

ontwikkelingsmogelijkheden onevenredig aan.   

Dit tracé scoort neutraal op de kosten (integrale 

effectenanalyse). 

Het is een doorsnijding en aantasting van het 

oude Landgoed Dassenberg. Het landgoed wordt 

gekenmerkt door historisch groen (eeuwenoud 

bos), het is een complex van cultuurhistorisch 

belang, er zijn bijzondere natuurwaarden 

(natuurbeleidsplan), het heeft meerdere 

rijksmonumenten en is onderdeel van het 

natuurnetwerk. 

 Het is een doorsnijding van het Laag en de 

Cruijslandse Kreken. Deze gebieden zijn van 

groot belang vanuit het oogpunt van: het 

natuurnetwerk, natuurwaarden 

(natuurbeleidsplan), cultuurhistorische waarden, 

recreatie, uitloopgebied voor de kernen en de 

toegangspoort tot de Brabantse Wal. 

 Het tracé sluit de kern Kruisland en in tussen 

twee hoogspanningsverbindingen.  

 Het tracé tast de waardevolle openheid, het 

kenmerkende coulisselandschap en het gebied 

van kreken op het zand aan. 

 Het tracé scoort minder goed op het onderdeel 

landschap en cultuurhistorie uit de integrale 

effectenanalyse. 

 Het tracé scoort minder goed op het onderdeel 

natuur uit de integrale effectenanalyse. 

 Dit tracé scoort, met name vanwege het 

Markiezaat (bovengronds en ondergronds) en de 

vereiste aanpassingen aan het 150 kV-station in 

Bergen op Zoom, minder goed op de technische 

complexiteit voor beheer en aanleg (integrale 

effectenanalyse). 

 Dit tracé wordt niet zinvol, maar slechts zeer 

beperkt gebundeld met een bestaande 

hoogspanningsverbinding en/of met 

bovenregionale infrastructuur.  Het tracé is een 

nieuwe doorsnijding van het landschap. 
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Blauw variant Markiezaat - Kruisland (deelgebied 1) 

Deze variant gaat 9,6 km in plaats van 2,4 km ondergronds via het Markiezaat en komt verder overeen 

met tracé Blauw variant Kruisland. 

 

Voor deze variant zijn de tabel bij het tracé Blauw variant Kruisland (deelgebied 1) en de onderstaande 

punten van belang. 

 

Voor Tegen 

Een ondergrondse verbinding bij het 

Markiezaatsmeer scoort beter op de onderdelen 

natuur EN landschap & cultuurhistorie dan een 

bovengrondse verbinding (integrale 

effectenanalyse). 

 Over het gehele tracé van Rilland naar Tilburg 

kan maximaal 10 kilometer ondergrondse 

verbinding worden toegestaan. Na de verbinding 

van deelgebied 1 met deelgebied 2 is de 10 

kilometer op.  

In deelgebied 2 en 3 kunnen er geen knelpunten 

meer worden opgelost met ondergrondse 

verkabeling. Dit is niet goed voor het regionale 

draagvlak. 

 Een ondergrondse verbinding scoort minder goed 

op de technische complexiteit voor beheer en 

aanleg (integrale effectenanalyse). 

 Dit tracé brengt, met name vanwege de 

ondergrondse verbinding, hoge kosten met zich 

mee (integrale effectenanalyse). 
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Geel (deelgebied 1) 

Dit tracé komt grotendeels overeen met het blauwe tracé voor deelgebied 1. Voor Steenbergen is dit 

parallel aan, maar nu ten zuiden van de bestaande 380 kV hoogspanningsverbinding. De verbinding via 

het Markiezaat is grotendeels bovengronds en 2,4 km ondergronds.  

 

 
 

Voor dit tracé zijn de tabel bij het tracé Blauw (deelgebied 1) en de onderstaande punten van belang. 

 

Voor  Tegen 

 Bij dit tracé wordt het bebouwingslint aan de 

Wildenhoeksestraat mogelijk ingesloten tussen 

twee hoogspanningsverbindingen.  

 Het aantal gevoelige bestemmingen binnen de 

magneetveldzone neemt in Steenbergen ten 

opzichte van het blauwe tracé toe.   
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Geel variant Markiezaat (deelgebied 1) 

Het is een variant op het gele tracé, waarbij de verbinding via het Markiezaat nu 9,4 km ondergronds 

gaat.  

 

 
 

Voor dit tracé zijn de tabellen bij het tracé Blauw en Geel (deelgebied 1) en de onderstaande punten van 

belang. 

 

Voor Tegen 

Een ondergrondse verbinding bij het 

Markiezaatsmeer scoort beter op de onderdelen 

natuur EN landschap & cultuurhistorie dan een 

bovengrondse verbinding (integrale 

effectenanalyse). 

Over het gehele tracé van Rilland naar Tilburg 

kan maximaal 10 kilometer ondergrondse 

verbinding worden toegestaan. Na de verbinding 

van deelgebied 1 met deelgebied 2 is de 10 

kilometer op.  

In deelgebied 2 en 3 kunnen er geen knelpunten 

meer worden opgelost met ondergrondse 

verkabeling. Dit is niet goed voor het regionale 

draagvlak. 

 Een ondergrondse verbinding scoort minder goed 

op de technische complexiteit voor beheer en 

aanleg (integrale effectenanalyse). 

 Dit tracé brengt, met name vanwege de 

ondergrondse verbinding, hoge kosten met zich 

mee (integrale effectenanalyse). 
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Paars (deelgebied 1) 

Dit tracé is bovengronds en raakt Steenbergen in het zuidoosten.  

 

 
 

Voor Tegen 

Er blijft in principe 10 kilometer ondergrondse 

verkabeling over voor andere deelgebieden voor 

het tracé van Rilland naar Tilburg. Hierdoor 

kunnen er elders knelpunten worden opgelost. 

Het tracé heeft negatieve effecten voor het 

Natura 2000 gebied de Brabantse Wal en 

Landgoed Mattemburgh. 

Dit tracé sluit voor deelgebied 1 grotendeels aan 

bij het voorgenomen tracé van 2011 en 2014. 

Er is een toename van het aantal gevoelige 

bestemmingen binnen de magneetveldzone. Het 

tracé scoort relatief laag op het onderdeel 

leefomgevingskwaliteit uit de integrale 

effectenanalyse. 

De minister heeft in deelgebied 1 niet de 

mogelijkheid gegeven om alternatieven aan te 

dragen voor het voorgenomen tracé van 2011 en 

2014. 

De buurtvereniging Holterberg en Wildenhoek is 

een voorstander van aanpassingen in dit tracé.  

Dit tracé scoort goed op leveringszekerheid 

(integrale effectenanalyse). 

 

Dit tracé scoort goed op de technische 

complexiteit voor beheer en aanleg (integrale 

effectenanalyse). 

 

Dit tracé scoort goed op de kosten (integrale 

effectenanalyse). 

 

Het voorkomt nagenoeg alle negatieve gevolgen 

genoemd bij de blauwe en gele tracés met de 

bijbehorende varianten. 

 

Bij dit tracé is er sprake van het combineren van 

een 380 kV met een 150 kV 
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hoogspanningsverbinding. Tevens is er een 

bundeling met de buisleidingenstraat . 

Het nieuwe tracé komt in de plaats van de 

bestaande 150 kV hoogspanningsverbinding. Het 

is geen nieuwe doorsnijding.  

 

Het tracé heeft relatief geringe effecten op het 

onderdeel landschap en cultuurhistorie uit de 

integrale effectenanalyse. 

 

Het tracé heeft relatief geringe effecten op het 

onderdeel natuur uit de integrale effectenanalyse. 
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Paars variant Brabantse Wal – Woensdrecht (deelgebied 1) 

Het is een variant op het paarse tracé. Vanwege knelpunten voor natuur en landschap (Natura 2000 en 

Landgoed Mattemburgh) is er een ondergrondse variant opgenomen voor 6 km. 

 

 
 

Voor dit tracé zijn de tabel bij het tracé Paars (deelgebied 1) en de onderstaande punten van belang. 

 

Voor Tegen 

Deze variant is opgenomen ten einde Landgoed 

Mattemburgh minder aan te tasten. 

Over het gehele tracé van Rilland naar Tilburg 

kan maximaal 10 kilometer ondergrondse 

verbinding worden toegestaan. Er blijft maximaal 

4 kilometer ondergrondse verkabeling over voor 

het oplossen van knelpunten. Dit is van belang 

voor het regionale draagvlak. 

Deze variant scoort beter op het onderdeel 

natuur (integrale effectenanalyse). 

Deze variant scoort minder goed op nettechniek 

(integrale effectenanalyse). 

 Deze variant scoort minder goed op de kosten 

(integrale effectenanalyse). 
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Paars variant Brabantse Wal – Bergen op Zoom (deelgebied 1) 

Het is een variant op het paarse tracé. Vanwege een knelpunt voor natuur op de Brabantse Wal is er een 

ondergrondse variant van 3,3 km opgenomen. 

 

 
 

Voor dit tracé zijn de tabel bij het tracé Paars (deelgebied 1) en de onderstaande punten van belang. 

 

Voor Tegen 

Deze variant is opgenomen ten einde de 

Brabantse Wal minder aan te tasten. 

Over het gehele tracé van Rilland naar Tilburg 

kan maximaal 10 kilometer ondergrondse 

verbinding worden toegestaan. Er blijft maximaal 

6,7 kilometer ondergrondse verkabeling over 

voor het oplossen van knelpunten. Dit is van 

belang voor het regionale draagvlak. 

Deze variant scoort beter op het onderdeel 

natuur (integrale effectenanalyse). 

Deze variant scoort minder goed op nettechniek 

(integrale effectenanalyse). 
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Paars variant Brabantse Wal – Woensdrecht en Bergen op Zoom (deelgebied 1) 

Het is een variant op het paarse tracé. Vanwege knelpunten voor natuur en landschap (Natura 2000 en 

Landgoed Mattemburgh) is er een ondergrondse variant opgenomen voor 9,8 km. 

 

Voor dit tracé zijn de tabellen bij het tracé Paars, tracé Paars variant Brabantse Wal –Woensdrecht, tracé 

Paars variant Brabantse Wal – Bergen op Zoom (deelgebied 1) en de onderstaande punten van belang. 

 

Voor Tegen 

Deze variant scoort beter op het onderdeel 

leefomgevingskwaliteit (integrale 

effectenanalyse). 

Over het gehele tracé van Rilland naar Tilburg 

kan maximaal 10 kilometer ondergrondse 

verbinding worden toegestaan. Meerdere 

verbindingen tussen deelgebied 1 en 2 kunnen 

vanwege de maximale lengte ondergronds niet 

worden gemaakt. Ook kunnen er in deelgebied 2 

en 3 geen knelpunten meer worden opgelost met 

ondergrondse verkabeling. Dit is niet goed voor 

het regionale draagvlak. 

Deze variant scoort beter op het onderdeel 

landschap en cultuurhistorie (integrale 

effectenanalyse). 

Deze variant scoort minder goed op nettechniek 

(integrale effectenanalyse). 

Deze variant scoort beter op het onderdeel 

natuur (integrale effectenanalyse). 

Deze variant scoort minder goed op de kosten 

(integrale effectenanalyse). 
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Rood (deelgebied 1) 

Het rode tracé is nagenoeg hetzelfde als het paarse tracé. Dit tracé is bovengronds en raakt Steenbergen 

in het zuidoosten. Hierbij wordt verwezen naar de tekst bij het paarse tracé. 

 

 


