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UWKENMERK -. 

ONS KENMERK 272633 

Geacht college, geachte leden van de raad, 

Namens cliente, West-Brabantse Landgoederen N.V., gevestigd aan de John F. Kennedylaan 

35 te (2630) Aartselaar (Belgie), waarvan de heer Henry Deckers gedelegeerd bestuurder 

is, vraag 1k graag uw aandacht voor het navolgende. 

Op 3 april 2017 heeft TenneT de 'Integrale effectenanalyse' (TEA) opgeleverd voor het trace 

voor een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. De gemeente 

Steenbergen is in de gelegenheid gesteld om samen met de samenwerkende overheden een 

integraal advies te geven over de keuze voor een voorgenomen voorkeursalternatief (VVKA) 

en informatie over de lokale gevolgen. Met het oog op het uit te brengen advies brengt cli-

ente graag onder uw aandacht dat in de TEA onderbelicht is gebleven dat vier van de blauwe 

tracévarianten in deelgebied 1 grote negatieve gevolgen hebben voor Landgoed Dassen-

berg, een eeuwenoud landgoed gelegen ten oosten van Klutsdorp dat in eigendom is bij cli-

ente. Concreet gaat het om de blauwe varianten Steenbergen en Kruisland, al dan riiet in 

combinatie met de blauwe variant Markiezaat (zie billacie 1, hierna: de blauwe varianten). 

Naar de stellige overtuiging van cliënte kan informatie over deze gevolgen niet worden ge-

mist bij het geven van een advies over een VVKA. Cliënte meent dat tegen een keuze voor 

één van deze blauwe varianten geadviseerd zou moeten worden onder meer vanwege de 

aantasting van de natuurwaarden en de cultuurhistorische waarden van Landgoed Dassen-

berg die daarvan het gevolg zou zijn. 

Tijdens de oordeelvormende vergadering van 3 april jI. heeft de heer Henry Deckers, die 

ook beheerder is van Landgoed Dassenberg, al een korte toelichting gegeven op de situatie. 

Middels deze brief licht ik het standpunt van cliënte graag nader toe. 

Landgoed Dassenberg 

Landgoed Dassenberg is een eeuwenoud, nog gaaf samenhangend landgoed van 146 hecta- 

re groot, bestaande uit 70 hectare oude naald- en loofhoutbossen, 8 hectare natuurgronden 
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en 68 hectare akkerbouwpercelen. Het landgoed is onderdeel van het Natuurnetwerk Bra-

bant en bestaat naast droge en vochtige naald- en loofbossen uit soortenrijke wateren en 

graslanden in bet dal van de Ligne. De aanwezigheid van geIsoleerd oppervlaktewater en 

weides in het bos geven het landgoed een afwisselend karakter wat zich uit in een hoge bio-

diversiteit. Er zijn bomen aanwezig op het landgoed waarin het jaartal 1896 staat gekerfd, 

wat betekent dat de bomen zo'n 150 jaar oud zijn (zie billage 2). Er komen zeldzame plan-

tensoorten en vele paddenstoelsoorten voor en er broeden diverse vogels waaronder grau-

we gans, buizerd, havik, sperwer, wespendief, waterral, bosuil en diverse zangvogels. Daar-

naast komen beschermde zoogdieren voor als vleermuissoorten, das, vos, ree, steenmarter 

en eekhoorn. Ook komt de phegea-vlinder voor op het landgoed, dat samen met Landgoed 

Buitenlust het enige leefgebied van deze soort is in westetijk Noord-Brabant. In het Natuur-

beleidsplan van de gemeente Steenbergen wordt over Landgoed Dassenberg onder meer 

opgemerkt dat dit één van de gebieden is waar de Rode Lijstsoorten zich voornamelijk con-

centreren en dat de concentratie Iaat zien dat deze gebieden in de gemeente van belang zijn 

als groeiplaats en leefgebied van zeldzame en bedreigde soorten. Ook toont het de kwets-

baarheid van deze bijzondere soorten vanwege hun vaak geIsoleerde voorkomen. Het is 

helder dat de noodzaak hoog is om deze ecologisch waardevolle linten in het landschap ef-

fectief en duurzaam veilig te stellen, aldus het Natuurbeleidsplan. 

De landbouwgronden binnen het landgoed zijn begrensd als beheersgebied met als doel be-

houd en/of ontwikkeling van bloemrijke graslanden. Cliënte zet zich voortdurend in voor 

onderhoud en uitbreiding van natuurwaarden. Zo heeft het uitgevoerde onderhoud aan de 

bloemrijke graslanden er bijvoorbeeld toe geleid dat de pinksterbloem er nu voorkomt. Ook 

wordt 11 hectare grond dat in agrarisch gebruik was momenteel omgevormd tot nieuwe 

natte natuur. 

Enkele jaren geleden werd een ander trace, namelijk dat voor de A4 bij Steenbergen, nog 

omgelegd vanwege de aanwezige natuurwaarden op Landgoed Dassenberg (zie ook billage 

2). Een trace door het landgoed werd afgewezen, omdat dat zou leiden tot een extra door-

snijding van het Natuurnetwerk Brabant (toen nog EHS) waarvan bet landgoed onderdeel 

uitmaakt. In bet milieueffectrapport werd in dit verband benadrukt dat de waarde van het 

cultuurhistorisch groen van Landgoed Dassenberg hoog is en bet boscomplex langs bet oude 

kreekrelict de Ligne dat van voor 1850 dateert als van zeer hoge waarde wordt gekarakteri-

seerd. 

Het landgoed met zijn vele bijzondere natuurwaarden is ook gerangschikt onder de Natuur-

schoonwet. 

Op het landgoed zijn vier Rijksmonumenten aanwezig, voor bet onderhoud waarvan cliënte 

hoge kosten maakt. Het gaat om bet landhuis in Chaletstijl uit 1894, de kapel in Neo-

Gotische bouwstijl uit 1896, de boswachterswoning annex trambalte in Ambachtelijk-

Traditionele bouwstijl uit 1899, alle drie naar ontwerp van de architect C.P. van Genk, en 

bet koetshuis in Ambachtelijk-Traditionele bouwstijl uit 1895. AIs samenhangende eenheid 

dateert bet landgoed uit de zestiende eeuw, toen bet een militaire functie had als inundatie-

gebied in de verdedigingslinie tussen Bergen op Zoom en Steenbergen. Nadat bet die func- 
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tie in de achttiende eeuw verloor, kreeg het een gemengde functie ten behoeve van de 

landbouw, houtproductie en jacht. Het huidige karakter, de indeling en de samenhang van 

het landgoed is op die tijd terug te voeren. Ook de lanenstructuur dateert vermoedelijk uit 

die tijd. De Rijksmonumenten zijn van algemeen belang en hebben cultuurhistorische, archi-

tectuurhistorische en ensemblewaarde, onder meer vanwege de onderlinge functionele sa-

menhang en de samenhang van het complex met het landgoed. De monumenten zijn gaaf 

behouden en zeer zeldzaam in hun categorie. 

Het complex is ook voor de provincie Noord-Brabant van cultuurhistorisch belang. Op de 

Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) worden als waarden en kenmerken van het land-

goed onder meer het contrast tussen de open en besloten delen van het landgoed, de zicht-

assen vanuit de kern van het landgoed in noordelijke en zuidelijke richting, de historische 

gebouwen, de bossen en de relicten van veenwinning genoemd. Deze waarden dienen pla-

nologisch beschermd te worden, aldus de CHW. 

Voor een nadere toelichting op de monumenten en de cultuurhistorische achtergrond van 

het landgoed verwijs ik u graag naar biilage 3. 

Op het landgoed bevinden zich verder nog een boerderij uit 1893, een tuinmanswoning uit 

1960, een woonhuis met schuur uit 1965 en een rentmeesterswoning uit 1968. 

Voor een (nog) beter beeld van Landgoed Dassenberg verwijs 1k u graag naar billage 4. 

Blauwe tracévarianten in deelgebied 1 

De blauwe tracévarianten Steenbergen en Kruisland waren al in beeld ten tijde van de 

Startnotitie uit 2009 en het milieueffectenonderzoek dat in 2010 werd uitgevoerd ten be-

hoeve van de tracékeuze. In 2011 werd mede op basis van dit onderzoek gekozen voor een 

ander trace, namelijk het trace van Borssele naar Tilburg-West via Woensdrecht en Geer-

truidenberg. De tracévarianten Steenbergen en Kruisland waren daarmee van tafel. 

In augustus 2014 trad een verandering op in die zin dat de betrokken ministers besloten tot 

een wijziging van het voorgenomen trace tussen Roosendaal en Tilburg. Naar aanleiding van 

kritiek op deze keuze werd de regio uitgenodigd om met alternatieven te komen, waarbij 

het uitgangspunt steeds is geweest dat het traject Rilland - Roosendaal ongewijzigd zou 

blijven. Desalniettemin is in 2016 besloten om ook voor het traject Rilland - Roosendaal de 

eerder afgewezen alternatieven en varianten wederom te bezien. Naar aanleiding hiervan is 

de reglo niet in de gelegenheid gesteld om alternatieven aan te dragen en voor zover cliënte 

bekend is, is de gemeente Steenbergen ook niet in de gelegenheid gesteld om zich uit te 

laten over deze ontwikkeling. 

Negatieve gevolgen voor Landgoed Dassenberg 

Indien voor deelgebied 1 zou worden gekozen voor één van de genoemde blauwe varianten, 

clan heeft dat grote gevolgen voor de natuurwaarden en de cultuurhistorische waarden van 

Landgoed Dassenberg. Het zou gaan om een nieuwe doorsnijding van het landschap, dwars 

AKD:#10282941v1 



•aJ(d 
DATUM 21 april 2017 

ONS KENMERK 272633 

PAGINA 4 van 6 

door bos- en natuurgebied. Voor het plaatsen van de mastvoeten zullen grote stukken 

grond vergraven moeten worden (stroken van 70 meter) en ook ter plaatse van het trace 

zal bos en hoogopgaande beplanting moeten verdwijnen. Cliënte schat in dat het trace tot 

9,8 hectare van het landgoed zou kunnen beslaan. Dit leidt niet alleen tot het verdwijnen 

van eeuwenoud bosgebied, wat op zichzelf al zeer betreurenswaardig is, maar ook tot grote 

verstoring van natuurgebied tijdens de realisatiefase en tot permanente beschadiging en 

vernieling van aanwezige flora en leefgebied van vogels, vleermuizen en andere diersoorten 

die op het landgoed leven. 

Naast de aantasting van de natuurwaarden zou ook het klassieke karakter van het land-

goed, dat wordt gekenmerkt door oude bossen en 9,6 kilometer aan klassieke lanen met 

hoogopgaande bomen en zichtassen, door het contrast tussen open en besloten delen, en 

door Rijksmonumenten die van algemeen belang zijn onder meer vanwege hun onderlinge 

samenhang en samenhang met het landgoed, ernstig worden aangetast. 

Cliënte meent dat deze negatieve gevolgen in de TEA en de daarbij horende bijlagen onder-

belicht zijn gebleven. In de TEA wordt Landgoed Dassenberg helemaal niet genoemd. Op 

p.36 en 37 van de TEA staat dat de varianten Steenbergen en Kruisland lopen door de inun-

datiegebieden Oudlands laag (alleen variant Steenbergen), Halstersch laag en Cruijslandse 

kreken. Ten onrechte ontbreekt hier dat de traces ook het waardevolle Landgoed Dassen-

berg doorkruisen. In H9 van de Samenvatting milieueffecten wordt het huidige ruimtege-

bruik in deelgebied 1 omschreven, maar ook daarin ontbreekt een verwijzing naar de eeu-

wenoude bossen van Landgoed Dassenberg. Er wordt alleen opgemerkt dat de omgeving 

van Bergen op Zoom op de Brabantse Wal bosrijk is. De effectbeoordeling schiet verder met 

name bij de beoordeling van de effecten op landschap en cultuurhistorie en natuur tekort. 

Landschap en cultuurhistorie 

De effecten van de verbinding op de cultuurhistorische waarden worden beschreven in 

hoofdstuk 5 van de Samenvatting milieueffecten. De Rijksmonumenten van Landgoed Das-

senberg worden hierin niet benoemd, terwiji het realiseren van een hoogspanningsverbin-

ding en het plaatsen van masten nabij deze monumenten uiteraard negatieve effecten zal 

hebben. Dat geldt ook indien de Rijksmonumenten niet fysiek worden aangetast, aangezien 

in dat geval nog steeds sprake zal zijn van visuele verstoring en verstoring van de samen-

hang tussen de Rijksmonumenten onderling en met het landgoed, waarbij cliënte er nog-

maals op wijst dat de waarde mede is gelegen in de zichtassen en de onderlinge samenhang 

van het nog gave complex. 

Bij de beschrijving van de huidige situatie in hoofdstuk 5 wordt Landgoed Dassenberg ge-

noemd als element van het subgebied Moerstraten. Moerstraten wordt er, volgens de opge-

nomen gebiedskarakteristiek, onder meer door gekenmerkt dat er landgoederen zijn met 

bos en beplanting maar zonder 'klassiek landgoedkarakter' en een bestaande hoogspan-

ningsverbinding. Dit gaat echter niet op voor Landgoed Dassenberg. De bedoelde hoog-

spanningsverbinding loopt namelijk niet door Landgoed Dassenberg, terwijl het landgoed 
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met maar liefst 9,6 kilometer aan klassieke lanen en Rijksmonumenten waaronder een cen-

traal Iandhuis en kapel (met kerkelijke vrijstelling) wel degelijk beschikt over een klassiek 

landgoedkarakter. 

Voor wat betreft de effectbeoordeling is het criterium 'beInvloeding gebiedskarakteristiek' 

het belangrijkste. De blauwe varianten scoren hierop in deelgebied 1 in de huidige effectbe-

oordeling al licht negatief tot negatief en daarmee slechter dan andere alternatieven, zodat 

reeds om deze reden niet voor één van deze varianten gekozen zou moeten worden. Nu de 

Rijksmonumenten niet worden genoemd en in de beschrijving van de gebiedskarakteristiek 

het kiassieke Iandgoedkarakter niet is onderkend, meent cliënte dat de daadwerkelijke ef-

fecten nog (veel) negatiever zullen zijn dan het rapport weergeeft. Dat geldt om dezelfde 

reden ook voor het criterium 'samenhang tussen elementen'. Over dit criterium merkt cliën-

te aanvullend nog op dat een 'neutraal' beoordeling sowieso geen recht doet aan een situa-

tie waarin Landgoed Dassenberg diagonaal wordt doorkruist en ook dat deze beoordeling 

niet te begrijpen is in aanmerking nemende dat de beoordeling van Rood variant Oosterhei-

de wel negatief is omdat Landgoed Oosterheide daarbij diagonaal wordt doorkruist. 

Natuur 
De effecten van de hoogspanningsverbinding op de natuur worden beschreven in hoofdstuk 

6 van de Samenvatting milieueffecten. Binnen natuur spelen zes criteria een rol: Draad-

slachtoffers (1), Gebieden met een bijzondere natuurwaarde (2A), Leefgebieden vogels 

(213), Leefgebieden vleermuizen (2C), Leefgebieden zoogdieren (2D) en Tijdelijke effecten 

(3). Het criterium 'draadslachtoffers' is het belangrijkste. De blauwe varianten scoren hierop 

in deelgebied 1 negatief tot zeer negatief en daarmee slechter dan andere alternatieven, 

zodat reeds om deze reden niet voor één van deze varianten gekozen zou moeten worden. 

Cliënte acht het echter van belang u erop te wijzen dat de effectenbeoordeling van de blau-

we varianten op andere criteria te positief is voorgesteld. Zo hebben volgens het rapport de 

alternatieven Blauw en Geel, en diverse varianten van Blauw (Steenbergen, Kruisland) een 

zeer negatief effect op leefgebieden met bijzondere natuurwaarden, omdat deze het Markie-

zaat en Zoommeer doorsnijden. De beoordeling valt echter opeens positief ult voor de vari-

anten Steenbergen en Kruisland indien wordt gekozen voor een combinatie met de variant 

Markiezaat, omdat dan meer gebied beschikbaar komt voor natuur door amoveren van de 

bestaande 150 kV verbinding dan dat er verloren gaat door de aanleg van deze varianten 

(p.105 Samenvatting milieueffecten). Dit klinkt alsof het verlies van hectares bestaande na-

tuur eenvoudigweg wordt weggestreept tegen de winst van hectares natuur die in het be-

staande 150 kV trace liggen. Die beoordeling gaat echter mank, omdat de natuurwaarde 

van (bijvoorbeeld) een eeuwenoud bos niet weggestreept kan worden tegen de natuurwaar-

de van een gebied zonder bos. In het rapport staat terecht dat de optelsom niet opgaat bij 

bos (p.94 Samenvatting milieueffecten), maar uit de effectbeoordeling blijkt niet dat bij bos 

van een andere weging van natuurwaarden is uitgegaan. Eeuwenoud bos heeft (logischer-

wijs) eeuwen nodig om zich te ontwikkelen, zodat de mogelijkheid van natuurherstel daar 

waar een bestaande verbinding wordt weggehaald niet gelijkgesteld kan worden aan het 
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verlies van eeuwenoud bos ter plaatse van een nieuwe verbinding. 

Overig 

In aanvulling op het voorgaande wijst cliënte er ook nog op dat volgens de traceringsprinci-

pes en uitgangspunten van het SEV III, de Startnotitie MER en de richtlijnen voor het MER 

nieuwe doorsnijdingen van het landschap zoveel mogelijk voorkomen moeten worden en 

een nieuwe verbinding waar mogelijk en zinvol gecombineerd moet worden of gebundeld 

met bestaande hoogspanningsverbindingen of bovenregionale infrastructuur. De blauwe va-

rianten in deelgebied 1 leiden echter juist wet tot nieuwe doorsnijdingen van het landschap 

en combineren of bundelen niet met bestaande verbindingen, zodat ook hierin een reden is 

gelegen om niet te kiezen voor één van deze varianten. 

Verzoek 

Gelet op at het voorgaande verzoekt cliënte uw college en uw raad om zich ervoor in te zet-

ten dat de negatieve gevolgen voor de natuurwaarden en de cultuurhistorische waarden van 

Landgoed Dassenberg in het overleg met de samenwerkende overheden duidelijk voor het 

voetlicht worden gebracht en dat (mede daarom) negatief wordt geadviseerd over de blau-

we varianten Steenbergen en Kruisland (at dan niet in combinatie met variant Markiezaat) in 

deelgebied 1. 

Cliënte, en meer in het bijzonder de heer Henry Deckers, is graag bereid om de inhoud van 

deze brief mondeling nader aan u toe te lichten en u desgewenst van nadere informatie te 

vo 0 rz len. 

( 	Met vriendelijke groet, 

- 

Advocaat 

AKD 
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