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Aan de Raad, 

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 (WKA) kiezen. De samenwerkende overheden hebben 
van de ministers de mogelijkheid gekregen om voor 1 juni 2017 een advies uit te brengen over het WKA. 
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. 

In deze raadsmededeling wordt ingegaan op (1) het proces om te komen tot een advies van de 
samenwerkende overheden en (2) nadere informatie. 

Wie zijn de samenwerkende overheden? 
De samenwerkende overheden bestaande uit de gemeenten die geraakt kunnen worden door een 
mogelijk tracé van Rilland naar Tilburg en de provincies Noord-Brabant en Zeeland. Wethouder Lepolder 
neemt namens de gemeente Steenbergen deel. De bestuurders van de verschillende partijen werken aan 
een gezamenlijk advies. 

Proces samenwerkende overheden 
De samenwerkende overheden doorlopen een intensief traject om te kunnen komen tot een gezamenlijk 
advies. Het advies over het WKA moet voor 1 juni 2017 worden uitgebracht. Er zijn meerdere 
bestuurlijke overleggen (13 april, 25 april, 9 mei en 15 mei) die ambtelijk worden voorbereid. Het is de 
bedoeling om half mei een voorlopig advies te hebben. 

Rol van de gemeenteraad 
De gemeenteraden van de verschillende gemeenten hebben van de ministers geen mogelijkheid 
gekregen om een individueel advies af te geven. Enkel de samenwerkende overheden zijn in de 
gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen. 

De gemeenteraad kan het college van burgemeester en wethouders wel gemotiveerd haar mening over 
de voorgenomen tracés meegeven, zodat de wethouder dit kan bespreken binnen de samenwerkende 
overheden. Echter, we moeten ons wel realiseren dat binnen de samenwerkende overheden het 
gemeenschappelijke belang en niet het individuele belang van bijvoorbeeld de gemeente Steenbergen 
bepalend is. 



Besluit van de ministers over het W K A 
De ministers besluiten mede aan de hand van het advies van de samenwerkende overheden over het 
WKA. De ministers wegen bij dit besluit de milieueffecten, kosten, (net)technische aspecten en 
draagvlak af. Het advies van de samenwerkende overheden geeft mede invulling aan dit laatste aspect. 

Nadere informatie 
Op woensdag 10 mei wordt het onderwerp 380 kV-hoogspanningsverbinding besproken in de 
oordeelsvormende raadsvergadering. Hieronder is een kort overzicht van belangrijke recente informatie 
opgenomen. 

Landgoed Dassenberg en Halsters Laag 
In een brief van 20 april 2017 hebben het Brabants Landschap, Natuurmonumenten en de Brabantse 
Milieufederatie een brief gestuurd naar de gedeputeerde en de samenwerkende overheden. De brief is 
eveneens afgestemd met Staatsbosbeheer. In de brief wordt er onder andere voor gepleit om geen 
hoogspanningsverbinding aan te leggen door landgoed Dassenberg en het Halsters Laag. 

Verqunbaarheid Markiezaat 
Op dinsdag 25 april 2017 hebben het ministerie en TenneT de samenwerkende overheden geïnformeerd 
over de vergunbaarheid in relatie tot de relevante natura 2000-gebieden. De samenwerkende overheden 
gaan er, gezien de verkregen informatie, vanuit dat de bovengrondse varianten bij het Markiezaat niet 
reëel zijn. 

Alsnog thematische MMA's 
Op dinsdag 25 april 2017 hebben het ministerie en TenneT de samenwerkende overheden geïnformeerd 
over het proces om alsnog te komen tot een Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA). Het is niet gelukt 
om tot één integraal afgewogen MMA te komen. Wel zijn er drie integrale thematische MMA's ontwikkeld 
voor een tracé van Rilland naar Tilburg. De gemeente Steenbergen is onderdeel van deelgebied 1. 
Hieronder wordt enkel voor dit deelgebied aangegeven welke variant van belang is voor de thematische 
MMA's. Voor het MMA Leefomgevingskwaliteit is het Paarsl variant Woensdrecht - Bergen op Zoom. 
Voor het MMA Landschap S Cultuurhistorie is het Paarsl variant Woensdrecht - Bergen op Zoom. Voor 
het MMA Natuur is het Paarsl variant Bergen op Zoom. 

Gevoelige bestemmingen binnen de maqneetveldzone 
In de integrale effectenanalyse wordt onder andere ingegaan op het aantal gevoelige bestemmingen 
binnen de magneetveldzone. De magneetveldzone van een 380 kV gecombineerd met een 150 kV 
hoogspanningsverbinding is 180 meter. Binnen de magneetveldzone is het jaargemiddelde magneetveld 
hoger dan 0,4 microtesla. 
Van TenneT is per tracé en per gemeente een indicatief overzicht ontvangen over dit onderwerp. Hierbij 
wordt inzicht gegeven in de situatie voor de gemeente Steenbergen. Bij het tracé Blauwl (variant 
Markiezaat) gaat het over 8 gevoelige bestemmingen (4 bestaand en 4 nieuw). Bij het tracé Blauwl 
variant Steenbergen (variant Markiezaat) gaat het over 0 gevoelige bestemmingen. Bij het tracé Blauwl 
variant Kruisland (variant Markiezaat) gaat het over 9 gevoelige bestemmingen (2 bestaand en 7 nieuw). 
Bij het tracé Geell (variant Markiezaat) gaat het over 11 gevoelige bestemmingen (5 bestaand en 6 
nieuw). Bij het tracé Paarsl gaat het over 0 gevoelige bestemmingen. Bij het tracé Roodl gaat het over 0 
gevoelige bestemmingen. Op het moment dat er aan de hand van het voorkeursalternatief een definitief 
tracé wordt uitgewerkt kunnen de aantallerrfíog veranderen. 

Hoogachtend, 
burgemeestere 
de sęppetatís. 
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