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Geachte mevrouw Van Beers en mijnheer Reijlink,
Hartelijk dank voor uw advies over de uitwerking van het voorgenomen tracé van
de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg) en de
mondelinge toelichting daarop. Het advies past in de constructieve manier waarop
de samenwerkende overheden zich samen met TenneT en het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat (EZK) inzetten om de nieuwe
hoogspanningsverbinding ruimtelijk in te passen en te realiseren in een complexe
omgeving. Ook daarvoor wil ik u hartelijk danken.

Bijlage(n)
1

Varianten
Op 24 september 2019 heeft de minister een brief naar de Tweede Kamer
gestuurd (bijlage), waarin hij de Kamer informeert over de voortgang van de
uitwerking van het voorgenomen tracé. Ik ben verheugd u te kunnen meedelen
dat het tracé voor de uitwerkingsgebieden 1, 2, 4, 5, 7 tot en met 11 het tracé de
door u voorgestelde route zal volgen. Ook voor uitwerkingsgebied 3 neemt de
minister uw voorstel over om een verlengd kabeltracé in de buisleidingenstraat
aansluitend op de Brabantse Wal nader te onderzoeken.
Voor uitwerkingsgebied 6 heeft de minister op basis van uw advies uit 2017
opdracht gegeven een planstudie uit te voeren om te onderzoeken op welke wijze
tracéoptimalisaties van de nieuwe 380 kV-verbinding bij kunnen dragen aan het
verlichten van de ruimtelijke druk. Deze planstudie is uitgevoerd. De minister ziet
de maatschappelijke meerwaarde van de door u geadviseerde variant, maar komt
tot de conclusie dat de maatschappelijke meerwaarde hiervan niet opweegt tegen
significant negatieve effecten en hoge kosten. Hij kiest daar voor het
voorgenomen tracé uit 2017. De minister is zich bewust impact van deze keuze op
de betrokken omgeving. De minister vraagt TenneT bij de uitwerking van het
landschapsplan, dat in samenwerking met de samenwerkende overheden wordt
opgesteld, extra aandacht te geven aan dit gebied.
Op uw verzoek heeft de minister voor uitwerkingsgebied 9 de door de bewoners
voorgestelde extra knik in overweging genomen. Hij komt tot de conclusie dat de
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maatschappelijke meerwaarde van de extra knik niet opweegt tegen de
meerkosten. De minister kiest hier voor de ook door u voorgestelde variant Geel.
Wel vraagt de minister TenneT opnieuw naar het masttype te kijken.
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Voor een nadere onderbouwing verwijs ik u naar de brief aan de Tweede Kamer.
Masttypen
In uw advies hebt u zich uitgesproken voor het nastreven van eenduidigheid in
masttypes en –posities, passend binnen het betreffende landschap. De minister
zal TenneT in het belang van een zorgvuldige belangenafweging vragen voor de
hele verbinding nader te onderzoeken welk masttype in combinatie met het
masttype van de bestaande verbindingen de beste bijdrage levert aan alle
milieuaspecten, zoals natuur, landschap en leefomgeving, in verhouding tot de
proportionele kosten.
Overige adviezen
Kosten verkabeling 150 kV bij Breda
In 2017 heeft de minister uw advies opgevolgd om de verkabeling van de 150 kVverbinding door de Bredase wijken Haagse Beemden en Wisselaar een pilotstatus
in het kader van de verkabelingsregeling toe te kennen. Er zijn geen gewijzigde
omstandigheden die nu tot een andere afweging zouden leiden.
Communicatie
De samenwerkende overheden, TenneT en EZK hebben gezamenlijk een
communicatiewerkgroep opgezet om afspraken te maken over de communicatie
rond dit project. Ik deel uw mening over de noodzaak om elkaar en andere
belanghebbenden tijdig en met respect voor elkaars rollen, taken en
verantwoordelijkheden te informeren en te betrekken.
Uitkoopregeling
De uitkoopregeling waar u in uw advies naar verwijst is geen rijksregeling. Het is
eigen beleid van TenneT voor het doen van aanbiedingen voor aan- of uitkoop.
Het gaat daarbij om een privaatrechtelijke verhouding tussen TenneT en de
betreffende belanghebbende, daar treedt het ministerie van EZK niet in. Uw
adviezen over de toepassing van dat beleid breng ik onder de aandacht van
TenneT.
Landschap, bos en natuur
Het ministerie van EZK werkt graag samen met de samenwerkende overheden en
TenneT verder aan een ruimtelijke inpassing waarbij de schade aan de natuur- en

bosgebieden en overige aanwezige landschapselementen zoveel mogelijk wordt
voorkomen dan wel beperkt. Deze opgave van ruimtelijke inpassing en
natuurcompensatie komt samen in het Landschapsplan.

Elektromagnetische velden
Informatie over de gezondheidseffecten van hoogspanningsverbindingen zijn te
vinden op de site van het RIVM en van het Kennisplatform magnetische velden en
gezondheid. Ik zal TenneT vragen informatie over effecten op bedrijfsvoering
(waaronder dieren) met u te delen. Nu er geen bewezen gezondheidseffecten zijn,
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is er geen aanleiding om de effecten van de hoogspanningsverbinding op de
gezondheid te monitoren.
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Overige aandachtspunten
De samenwerkende overheden en EZK kunnen in overleg met de
belanghebbenden bezien wat de beste manier is om bouwvlakwijzigingen en
verplaatsingen planologisch te regelen en ook het planologisch verwijderen van te
verwijderen hoogspanningsverbindingen.
Ik zie dat er veel informatie wordt gedeeld en er veel contact is tussen de
samenwerkende overheden, TenneT, de omgeving en het ministerie van EZK. Ik
zal TenneT vragen eventuele onbeantwoorde vragen te beantwoorden.
Hoogachtend,

Drs. J.M.C. Smallenbroek
Directeur Warmte & Ondergrond
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