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Effectbeschrijving ingediend tracé- voorstel "Borchwerf Oost"
Inleiding
De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in september 2019 zijn keuze gemaakt voor het
tracé van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. In het uitwerkingsgebied
Roosendaal-Halderberge heeft de minister gekozen voor het tracé dat zoveel als mogelijk bundelt met de
westzijde van de A17 (variant Grijsblauw in projectboek 3). De minister heeft bij zijn keuze het advies van de
Samenwerkende Overheden overgenomen.
Door een bewoner van de Vlietweg is op 22 januari 2020 een voorstel ingediend voor een andere ligging,
waarbij het tracé aan de zuidzijde van het 150kV-station Roosendaal-Borchwerf naar de A17 knikt, om
vervolgens aan de oostzijde van de A17 verder te lopen richting het noorden. Bij het viaduct van de afrit
Roosendaal-Noord knikt het tracé weer naar de westzijde van de A17.
In deze notitie worden de effecten in beeld gebracht van het ingediende voorstel. De effecten van het door
de minister van EZK gekozen tracé worden ook beschreven. Deze effectbeschrijving wordt opgeleverd aan
de Samenwerkende Overheden en aan het ministerie van EZK. De Samenwerkende Overheden zullen
advies uitbrengen aan de minister van EZK. De minister van EZK zal reageren op het ingediende voorstel,
onder andere op basis van deze effectbeschrijving en het advies van de Samenwerkende Overheden.
De notitie is als volgt opgebouwd:


Eerst worden het voorgenomen tracé (het door Samenwerkende Overheden geadviseerde en door de
minister gekozen tracé) en het ingediende tracé beschreven.



Daarna worden de effecten van het voorgenomen tracé en het ingediende voorstel in beeld gebracht.
Ook wordt ingegaan op het beeld vanuit de omgeving.
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Het door de Samenwerkende Overheden geadviseerde en door de minister gekozen tracé
(in Projectboek 3 weergegeven als tracévariant Grijsblauw)
Het gekozen tracé ligt tussen afrit Wouwse Plantage en het 150kV-station Roosendaal-Borchwerf aan de
westzijde van de buisleidingenstraat. Vanaf de locatie tussen 150kV-station Roosendaal-Borchwerf en een
kassencomplex (Valstar) knikt het tracé oostwaarts richting de A17. Nabij de Vlietweg 1 knikt het tracé naar
het noorden en ligt het aan de westzijde van de A17, tussen de bedrijven van Borchwerf en de A17 in. In het
vervolg blijft het tracé tot aan Standdaarbuiten aan de westzijde van de A17 bundelen, tussen de snelweg en
de buisleidingenstraat. Voor de onderbouwing van het advies van de samenwerkende overheden, zie
https://www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/publicaties

De grijsblauwe tracévariant is in een laat stadium in de werkateliers naar voren gekomen en
onderzocht. Op dat moment namen de bewoners aan de Vlietweg nog niet deel aan de
werkateliers, omdat de tot dan toe besproken tracévarianten niet langs de Vlietweg liepen. Na
onderzoek op de effecten en de technische haalbaarheid, is de grijsblauwe tracévariant in
een bijeenkomst met de omgeving van de Vlietweg en in aparte gesprekken met bewoners
besproken.
Alle onderzochte effecten en uitkomsten van de gesprekken met de omgeving zijn, net als de
andere haalbare tracévarianten, opgenomen in Projectboek 3 en meegenomen in het
adviesproces van de Samenwerkende Overheden en keuze van de minister voor dit tracé.
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Het ingediende voorstel
De gele lijn in onderstaande kaart is het ingediende voorstel. De rode lijn is het voorgenomen tracé. De
mastlocaties (cirkels op de rode lijn) zijn indicatieve mastlocaties. De exacte mastlocaties worden nog
uitgewerkt met grondeigenaren.
Een tracé dat verloopt zoals de gele lijn, is eerder niet onderzocht omdat de ruimte tussen de snelweg en
Borchwerf aan de oostzijde van de snelweg te krap was voor wintrackmasten. In februari 2020 heeft de
minister van EZK aangegeven in te stemmen met het voorstel van TenneT om de nieuwe verbinding in
vakwerk uit te voeren. Er was een nadere uitwerking nodig om te onderzoeken of het ingediende voorstel
met vakwerkmasten wel haalbaar zou zijn. Dit is gecommuniceerd met de bewoners die het voorstel hebben
ingediend. Deze uitwerking heeft plaatsgevonden waarbij kan worden gesteld dat het voorgestelde tracé,
zover als nu is uitgewerkt, technisch uitvoerbaar is.

Kapelweg

Vlietweg

Noordstraat

150 kVstation

Beschrijving ingediend voorstel
Het ingediende voorstel knikt al eerder (net ten zuiden van het 150kV-station RoosendaalBorchwerf) richting de A17. Vervolgens loopt het aan de oostzijde van de A17 verder richting het
noorden. Bij het viaduct van de afrit Roosendaal-noord knikt het tracé weer naar de westzijde van
de A17 en kruist daarbij de snelweg.
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Het ingediende voorstel is door TenneT uitgewerkt
Het ingediende voorstel is net als het gekozen tracé uitgewerkt als solo verbinding, waarbij de 150 kVverbinding Borchwerf-Roosendaal wordt verkabeld (ondergronds aangelegd) vanaf het 150 kV-station tot
aan de Kapelweg.
TenneT heeft het ingediende voorstel ook uitgewerkt als combiverbinding (380 kV en 150 kV gecombineerd)
om te onderzoeken welke effecten dit heeft. Voor de uitvoering als combi-verbinding is de verbinding
gecombineerd tot en met de Kapelweg. Hier zou dan een opstijgpunt nodig zijn om de 150 kV-verbinding
vanaf dit punt voor een kort gedeelte te verkabelen om vervolgens aan te sluiten met de bestaande
bovengrondse 150 kV-verbinding die verder naar het oosten loopt.
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Effectbeschrijving
In de onderstaande tabel zijn de effecten beschreven op gevoelige bestemmingen, Landschap en
Cultuurhistorie, Natuur, Bodem en Water, Archeologie, Techniek, Kosten. Alleen de onderscheidende
effecten zijn in de tabel opgenomen.
Op pagina 10 en 11 zijn visualisaties opgenomen.
Onderwerp

Gekozen tracé

Ingediend voorstel , variant solo

Ingediend voorstel, variant

(westzijde A17)

(oostzijde A17)

combi 380/150kV
(oostzijde A17)

Leefomgeving

2

0

0

Gevoelige
bestemmingen (1)

Toelichting:
Een woning aan de Noordstraat

De woning aan de Noordstraat en de

en een woning aan de Vlietweg

woning aan de Vlietweg zijn geen gevoelige

zijn gevoelige bestemming.

bestemming meer.

Zie kolom hiernaast.

Het ingediende voorstel loopt op circa 250
meter van de Noordstraat. Voor woningen
aan de Vlietweg komt het ingediende tracé
aan de andere zijde (oostzijde) van de
snelweg te liggen.

De bedrijfswoning op de Kuisel aan de
oostzijde van de A17 is geen gevoelige
bestemming. Deze woning ligt op 65-70
meter van het ingediende tracé (dit is circa
5 meter buiten de indicatieve
magneetveldzone).
Landschap

Aan de zuidkant 2 ferme knikken ( Aan de zuidkant 2 ferme knikken (met

Kwaliteit tracé

met hoekmasten). De eerste om

hoekmasten). De eerste om van de

van de westzijde van de

westzijde van de buisleidingenstraat richting

buisleidingenstraat richting A17 te A17 te gaan. De tweede knik ligt aan de
gaan, de tweede om bij westzijde

oostzijde van de A17 om mee te knikken

A17 mee te knikken met de

met de snelweg. Dit levert een opvallende

snelweg.

snelwegkruising op.

In het noorden heeft het ingediende tracé 2
knikken (met hoekmasten) om bij afrit

Zie kolom hiernaast.
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Roosendaal-noord de A17 weer te kruisen
naar de westzijde. Ook dit levert een
opvallende snelwegkruising op.
Het tracé ligt op ca. 130 meter

Het ingediende voorstel ligt op ca. 50 meter

Zie kolom hiernaast. In de directe

afstand - aan andere kant

afstand van het rijksmonument.

omgeving van de kapel moet een

snelweg – van het rijksmonument

opstijgpunt worden gerealiseerd.

Onze-Lieve-Vrouw van Zeven
Smartenkapel.
Natuur

Bij de kruising van de Nieuwe

Bij de afritten A17 staan aan de oostzijde

Bomen

Roosendaalsche Vliet wordt een

van de A17 meer bomen dan aan de

Zie kolom hiernaast.

bomenrij aan de westzijde van het westzijde. Er is derhalve meer bomenkap
kanaal doorkruist (mogelijk

noodzakelijk bij een ligging aan de oostzijde

snoeien / kappen.

van de A17 (zie kaart pagina 11).

Bij de bomenrij langs de snelweg

In totaal staan aan de oostzijde staan meer

staat één mast dicht op deze

bomen dan aan de westzijde. Er is derhalve

bomenrij. Mogelijk moeten hier

meer bomenkap en/of snoei noodzakelijk bij

bomen worden gekapt (zie kaart

een ligging aan de oostzijde van de A17.

pagina 10).
N2000 – NNN

Bodem

Bij de kanaalkruising doorkruist

Voor de kruising van de A17 doorkruist het

het tracé een NNN-gebied

tracé een NNB- gebied (zie kaart pagina

(namelijk de Roosendaalse Vliet).

10).

Dit geeft geen bomenkap in NNB

Dit geeft bomenkap en/of snoei in NNB

gebied.

gebied.

Het talud tussen de Vlietweg en

Informatie over mogelijke

Borchwerf wordt in het kader van

bodemverontreiniging aan de oostzijde van

de vergunningprocedure

de A17 is niet bekend.

. Zie kolom hiernaast.

Zie kolom hiernaast.

onderzocht op bodemverontreiniging.
Er staat 1 mast met 2 poeren in
het talud. Mogelijk vraagt dit in
geval van bodemverontreiniging
om een gewijzigde vorm van
uitvoering.
NB: Het bestemmingsplan
Buitengebied Roosendaal Nispen
bevat geen informatie over
bodemverontreiniging.
Archeologie

Het tracé loopt door een gebied

Het noordelijk gedeelte van Borchwerf heeft Zie kolom hiernaast.

met een middelhoge tot lage

aan de oostzijde van de A17 een hoge
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trefkans. Raakvlak met het tracé ligt daarbij
vooral bij de afrit Roosendaal-Noord.

Techniek

6 masten te bouwen met beperkte 9 masten te bouwen met beperkte ruimte. 3

aanleg

ruimte.1 mast 'in' het knooppunt

masten 'in' knooppunt van de A17 (2 in op-

van de A17 (oprit Borchwerf). Dit

/afrit Borchwerf en 1 bij oprit Roosendaal-

levert extra beperkingen op in

noord). Dit levert extra beperkingen op in

aanleg. Deze mast staat in de

aanleg. Deze masten staan in de

Zie kolom hiernaast

beheerszone van Rijkswaterstaat. beheerszone van Rijkswaterstaat.

Voor het plaatsen van masten in

Voor het plaatsen van masten in

beheerszones geldt "niet, tenzij"

beheerszones geldt "niet, tenzij".

Geen tijdelijke verbinding nodig

Mogelijk 1 tijdelijke verbinding nodig voor

1 en mogelijk 2 tijdelijke

voor aanleg.

aanleg, vanwege kruising van de 150 kV-

verbindingen nodig voor aanleg,

verbinding.

vanwege kruising van de 150 kVverbindingen.

Planning /

Voor de uitvoering zijn 2

Voor de uitvoering zijn mogelijk 4 VNB's

Voor de uitvoering zijn mogelijk 6

doorlooptijden

Voorziene Niet

nodig.

VNB's nodig.

uitvoering

Beschikbaarheidstoestemmingen

Zie kolom hiernaast.

(VNB) nodig. Een VNB is het
tijdelijk uit bedrijf nemen van
verbindingen die in gebruik zijn.
Beheer en

1 mast staat in de oprit van de

3 masten staan in op/afrit van de snelweg.

onderhoud

snelweg. Dit levert extra

Dit levert extra beperkingen op voor beheer

beperkingen op voor beheer en

en onderhoud.

onderhoud.
Aansluiting /

Eén 150kV-opstijgpunt

Eén 150kV-opstijgpunt.

Twee 150kV-opstijgpunten.

Impact op andere

Aan de westzijde van de A17 ligt

Er is geen verlegging van de Dow-leiding

Zie kolom hiernaast.

infrastructuur

een Dow-leiding. De Dow-leiding

nodig. De Dow-leiding blijft buiten de

(kabels/leidingen)

wordt over een lengte van 3.7 km

buisleidingenstraat liggen.

ombouw 150kVstations

verplaatst en komt in de
buisleidingenstraat te liggen.
Raakvlakken

 Kruising buisleidingenstraat

 Kruising buisleidingenstraat

externe

 Kruising kanaal

 2 keer kruising snelweg

infrastructuur

 2 maal kruising op/afrit

 Kruising kanaal

snelweg

Zie kolom hiernaast.

 2 maal kruising op/afrit snelweg

Geen aanpassing aan externe

Aanpassing aan fietspad / ventweg aan

infrastructuur nodig.

zuidwestzijde kanaal.

Raakvlak

Het tracé loopt in het noordelijk

Het ingediende voorstel loopt over een

bedrijventerrein

deel dicht langs gevestigde

grotere afstand dicht langs gevestigde en te

Zie kolom hiernaast.
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vestigen bedrijven.
Het gekozen tracé loopt langs de velden C
en D van Borchwerf II (circa 1,8 km langs
bedrijventerreinen). Het ingediende voorstel
loopt langs veld F van Borchwerf II. Dit is
een veld waar bedrijven zich gevestigd
hebben of gaan vestigen. Daarnaast loopt
het ingediende voorstel langs bedrijven
gevestigd op Borchwerf I (circa 2,7 km
langs bedrijventerreinen). Zie kaart
Borchwerf voor een overzicht van de
velden.

Bestemmingsplan

2 masten staan dicht op een A-watergang

Zie kolom hiernaast

en de 150 kV-verbinding loopt vlak langs Awatergang. Dit geeft mogelijke
beperkingen/extra maatregelen bij de
vergunningverlening.
Kosten

+ 3,6 miljoen

+ 2,5 miljoen

(Meerkosten tracé)
Kosten verleggen

+ 10,5 miljoen

Dow

(1) Voor gevoelige bestemmingen geldt het uitkoopbeleid van TenneT. Met bewoners worden de
mogelijkheden van uitkoop (dit is altijd vrijwillig) en vergoeding van waardevermindering besproken.
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Beeld vanuit de omgeving
-

Bewoners van de Vlietweg hebben het voorgestelde tracé ingediend. Dit tracé loopt op grotere
afstand van de Vlietweg en heeft twee gevoelige bestemmingen minder. Het voorgestelde tracé
loopt dicht langs (net geen gevoelige bestemming) een bedrijfswoning op de Kruisel.

-

In de gesprekken met de bewoners aan de Vlietweg is door de bewoners aangegeven dat de
huidige bomenrij en struiken op het talud direct ten westen van de A17 een afscheiding vormt tussen
de woningen aan de Vlietweg en de Rijksweg. Deze bomen en struiken worden mogelijk aangetast
door de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding. TenneT stelt een landschapsplan op
waarin landschappelijke maatregelen worden opgenomen om de nieuwe verbinding in te passen. De
gemeenten vragen om extra aandacht voor deze specifieke locatie en vragen om de bewoners te
betrekken in de uitwerking van de landschappelijke maatregelen.

-

Het oostelijk tracé loopt over een grotere afstand direct langs bedrijven. Dit zal aan de noordkant
toenemen door de ontwikkeling op uitgegeven kavels (zone F op kaart pagina 11). De bedrijven aan
de oostkant worden in zone F getypeerd als hoogwaardig, met hogere investeringen, o.a. vanwege
de zichtlocatie. Dit geldt ook voor de te ontwikkelen percelen. Een oostelijk tracé heeft gevolgen
voor de ontwikkeling en ontwikkel-mogelijkheden (bebouwing en activiteiten) van Borchwerf II. De
Vereniging van eigenaren is geen voorstander om het hoogspanning tracé aan de oostzijde van de
A17 te projecteren.
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Visualisaties gekozen tracé en ingediend voorstel
Visualisatie 1

Borchwerf
Borchwerf
Roosendaalse Vliet
Vlietweg
Borchwerf

Bomenrij langs snelweg
Gekozen tracé

Bomenrij westkant kanaal

Kuisel

Ingediend voorstel
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Visualisatie 2

Borchwerf II D
Borchwerf II F

Mariakapel

Gekozen tracé

Beplanting op- en afrit

Ingediend voorstel
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TenneT TSO B.V.
3 juli 2020
12 van 12

