
Op 1 november heeft het tweede werkatelier plaatsgevonden over het tracé nabij 

Kruisland. In het atelier van 5 juni 2018 zijn de verschillende belangen besproken. Naar 

aanleiding hiervan zijn varianten onderzocht en uitgewerkt op technische haalbaarheid 

en complexiteit, veiligheid, landschappelijk inpassing, natuurwaarden, leefomgeving en 

effecten op de stakeholders. Hiervoor zijn ook gesprekken met stakeholders gevoerd. 
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In 2017 hebben de Ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu een 

tracé vastgesteld voor de nieuwe 380 kV-verbinding Zuid-West Oost, het tracé van het 

voorkeursalternatief (VKA). Met dit voorkeursalternatief is de tracering van de nieuwe 

verbinding bepaald, maar ligt het tracé nog niet exact vast. Voor 12 locaties wordt dit 

verder gespecificeerd, deze uitwerkingslocaties worden nu verder uitgewerkt. 

Roosendaal-Kruisland is één van deze uitwerkingslocaties. 

Voor de uitwerkingslocaties zoekt TenneT in overleg en samenspraak met de omgeving 

naar varianten voor het tracé. Ook bij Roosendaal-Kruisland zijn in het voorjaar van 2018 

varianten besproken met de omgeving. Deze varianten zijn in de afgelopen periode 

verder uitgewerkt en worden vandaag opnieuw besproken. Van de verschillende 

varianten worden na de gesprekken met de omgeving de effecten in beeld gebracht. Dit 

zijn onder andere effecten op het gebied van leefomgeving, landschap, natuur, bodem 

en water, andere omgevingsbelangen en effecten op kosten. Deze effecten worden 

inzichtelijk gemaakt in het volgende projectboek. 

TenneT bepaalt niet welke varianten worden opgenomen in het definitieve tracé. Dat is 

voorbehouden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat in overeenstemming 

met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Alle varianten en hun 

effecten worden in het voorjaar van 2019 voorgelegd aan de ministers. Zij zullen de 

betrokken samenwerkende overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) om 

advies vragen. Mede op basis van dit advies maken de ministers een keuze. Het tracé 

wordt daarna nog verder uitgewerkt om exacte mastposities te kunnen bepalen. 

Hiervoor worden gesprekken gevoerd met alle betrokkenen waaronder grondeigenaren. 

Ten behoeve van de inpassing wordt een Landschapsplan opgesteld. Het uiteindelijke 

tracé wordt beschreven en ruimtelijk vastgelegd in het Inpassingsplan. 
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Opgave en terugblik

In het eerste atelier zijn de belangen, de opgave, de zoekrichtingen en een aantal 

varianten besproken. Op basis daarvan zijn de varianten op bovenstaande kaart 

uitgewerkt en in Projectboek 2 gepubliceerd. Deze varianten zijn verder onderzocht en 

uitgewerkt in varianten die in dit tweede werkatelier worden besproken. 

Het tracé tussen Roosendaal en Halderberge bundelt met het tracé van de 

buisleidingenstraat. De ligging van het tracé is mede bepaald door de aanwezigheid van 

drie windturbines en de buisleidingenstraat. Zowel voor de windturbines als voor de 

buisleidingenstraat moeten bepaalde afstanden aangehouden worden  tot aan de 

hoogspanningsverbinding.  Daarom is de nieuwe verbinding aan de westzijde van de 

windturbines getraceerd, Hierdoor wordt de bundeling met de buisleidingenstraat vanaf 

de Heirweg losgelaten, heeft het tracé meerdere knikken en komt dichter bij  woningen 

die hierdoor ingesloten worden tussen de bestaande en de nieuwe 380 kV verbinding.  

De opgave was om te onderzoeken of de bundeling met de buisleidingenstraat en de 

rechtstanden toch doorgezet kunnen worden  door de raakvlakken met de windturbines 

en de buisleidingenstraat gedetailleerder te onderzoeken. 
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Aandachtspunten

Deze variant is ingediend door het Actiecomité Halderberge. Er is besproken of het 

mogelijk is om deze variant wél op voldoende afstand aan de oostzijde van de 

Buisleidingenstraat te traceren.

In dat geval ontstaan de volgende knelpunten/beperking:

- Aan de zuidzijde liggen meerdere leidingen buiten de Buisleidingenstraat; 

- Meerdere gevoelige bestemmingen;

- Meerdere bedrijfspanden;

- Winkelcentrum Rosada; 

- Recreatieve bestemmingen (zwembad, golfbaan, wellness). Dat staat op gespannen 

voet met potentiaaltrechters; 

- Aanwezige vuilverbranding en recycling (hoge schoorsteen).  

Er is geen ruimte om deze bedrijvigheid te vermijden. Het knooppunt A17 / A58 

blokkeert de mogelijkheden om de bedrijvigheid te ontzien. Gezien de aard en de 

omvang van deze beperkingen is een tracé in dit gebied niet realistisch. 
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Aandachtspunten

• Vanaf de zuidzijde van het tracé komt de verbinding als een gecombineerde 380kV en 

150kV-verbinding aan. Vanaf een zogenoemd Opstijgpunt gaat de bovengrondse 

150kV-verbinding over in een ondergrondse verbinding. Deze ondergrondse 

verbinding vormt de verbinding tussen de nieuwe verbinding en Station Roosendaal-

Borchwerf.

• Er wordt gevraagd naar de haalbaarheid in relatie tot het passeren van de 

windturbines. Ze staan op redelijke korte afstand van elkaar. Ondanks de redelijk 

korte afstand voldoet het aan de geldende normering. 

• Vanuit de aanwezigen wordt deze variant gesteund. 

• Er komt de vraag op of er ook gekeken is naar een oostelijke variant vanaf het 

glastuinbouwbedrijf. Met deze kunnen de beperkingen van variant 1 (geheel 

oostelijke ligging buisleidingenstraat) worden voorkomen. Aangegeven wordt dat 

deze nog niet is onderzocht. Dit wordt met prioriteit opgepakt. 

• Er heeft een apart gesprek plaatsgevonden met de eigenaren van het 

glastuinbouwbedrijf. Hij gaf aan voldoende op de hoogte te zijn. Hij gaf aan dat de 

variant over het glastuinbouwbedrijf niet de voorkeur heeft. De afweging is 

voldoende duidelijk. Deelname aan het werkatelier was voor hem niet nodig. Er is 

afgesproken om opnieuw contact te leggen als er meer duidelijkheid is over het 

uitgewerkte tracé. 

• Er heeft een apart overleg plaatsgevonden met de eigenaren van de windturbines. 

Daarin is gesproken over tracévarianten nabij de 3 windturbines. Deze variant 
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passeert twee windturbines op redelijk korte afstand (ca. 130 meter). Dit voldoet aan 

de geldende normering. Er is gesproken over toekomstige uitbreiding/vervanging door 

grotere turbines. Bij de tracering is rekening gehouden met de maximum bestemde 

ashoogte en rotordiameter in het bestemmingsplan. Dit komt overeen met de 

gerealiseerde windturbines. De eigenaren stellen voor om de variant nader uit te 

werken, waarbij het tracé al vóór het kassencomplex afbuigt richting de A17. Dit 

voorkomt ook een mogelijk raakvlak met een toekomstig zonnepark ten oosten van de 

Nieuwe Roosendaalsche Vliet. Met de ontwikkeling van het zonnepark lopen aparte 

overleggen tussen de ontwikkelaar, de gemeente en TenneT. 

• Er heeft een apart overleg plaatsgevonden met de bewoners van de Vlietweg. In deze 

variant ligt de woning / het agrarisch bedrijf in de indicatieve magneetveldzone. Zij 

wachten de ontwikkelingen rondom het tracé af.

• In deze variant komt de woning aan de Noordstraat ook in de indicatieve 

magneetveldzone te liggen. Hierover heeft apart telefonisch overleg plaatsgevonden. 

Zij waren aanwezig bij het werkatelier. 

• De bedrijven van Borchwerf II hebben alle informatie ontvangen en zijn uitgenodigd 

voor een werkatelier specifiek voor Borchwerf II. De respons is tot nu toe gering. 
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Aandachtspunten

Variant Bruin is voor deze omgeving gelijk aan variant Blauw. Zie toelichting bij Blauw. 

Het verschil met Blauw is dat de aansluiting met de volgende uitwerkingslocatie 

(Borchwerf II) anders is. Bij variant Blauw passeert het tracé de westzijde van Borchwerf

II. Bij variant Bruin bundelt het tracé met de A17. In de technische uitwerking ontstaat 

bij variant Bruin een knelpunt met een afvalwaterpersleiding. 
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Aandachtspunten

• Variant Grijsblauw is na afloop van het werkatelier ontwikkeld. Dit naar aanleiding 

van de vraag of een oostelijke ligging van de buisleidingenstraat vanaf het 

glastuinbouwbedrijf haalbaar is. Dit is onderzocht en is haalbaar. Deze variant lost 

daarnaast ook het knelpunt met de afvalwaterpersleiding (genoemd bij variant Bruin) 

op. 

• Deze variant maakt een aansluiting mogelijk met een tracé in Borchwerf II dat bundelt 

met de A17. 

• Eén gevoelige bestemming komt overeen met de varianten Blauw en Bruin 

(Noordstraat, dit is een andere woning dan de woningen aan de Noordstraat die 

geraakt wordt door het tracé van het VKA). De andere gevoelige bestemming 

(Vlietweg, dit is een andere woning dan de woning aan de Vlietweg die geraakt wordt 

door varianten Blauw en Bruin) ontstaat door deze variant.  Er heeft een gesprek 

plaatsgevonden met deze bewoners van de Vlietweg.  

• Verder heeft op 17 december een gesprek plaatsgevonden met de Koninklijke Cosun 

U.A. Dit is de grondeigenaar van een aantal percelen bij deze variant. Zolang zij niet 

gehinderd worden in het gebruik, zien zij geen bezwaar tegen deze variant.

• De bedrijven van Borchwerf II hebben alle informatie ontvangen en zijn uitgenodigd 

voor een werkatelier specifiek voor Borchwerf II. De respons is tot nu toe gering. 

• De bestaande 150 kV-verbinding moet worden verkabeld omdat variant Grijsblauw 

deze twee keer kruist. Dit is niet aan de orde bij de varianten Rood en Paars. Deze 

verkabeling kan mogelijk wel bijdragen aan de oplossing voor het knelpunt dat er is 

ten aanzien van de elektromagnetische beïnvloeding op de buisleidingenstraat 
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(specifiek de ligging van de bestaande 150 kV-verbinding ten opzichte van de 

buisleidingenstraat). 
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Het beeld naar aanleiding van het werkatelier en 

vervolggesprekken/vervolgonderzoek

• Variant Blauw (is Paars in Projectboek 3), Bruin en Grijsblauw voldoen aan de opgave 

voor dit uitwerkingsgebied. 

• Een onderzochte variant die geheel aan de oostzijde van de buisleidingenstraat ligt is 

niet realistisch (variant Geel). 

• Naar aanleiding van de werkateliers is variant Grijsblauw ontwikkeld. Deze voldoet 

aan de opgave en maakt (als enige variant) in het volgende uitwerkingsgebied 

(Borchwerf II) een ligging gebundeld met de A17 mogelijk. 

• Overall gaat de voorkeur uit naar variant Grijsblauw. Dit geldt niet voor de nieuwe 

gevoelige bestemmingen en voor de bewoners aan de Vlietweg die geen gevoelige 

bestemming zijn maar waar variant Grijsblauw wel op kortere afstand langsloopt dan 

de andere varianten. Zij zien de voordelen van een gebundeld tracé, maar hebben het 

tracé liever op een grotere afstand. Met hen heeft een bijeenkomst plaatsgevonden 

op 28 januari 2019. Het Actiecomité Halderberge geeft aan dat variant Geel door de 

strakkere bundeling met de A17 de voorkeur blijft houden. 

• Als de huidige varianten die strakker bundelen met de buisleidingenstraat niet 

realistisch blijken te zijn, dan wordt vanuit de aanwezigen ingebracht niet zondermeer 

terug te vallen op het tracé van het VKA, maar in gesprek te gaan over andere 

oplossingsmogelijkheden.

• De bedrijven van Borchwerf II hebben alle informatie ontvangen en zijn uitgenodigd 

voor een werkatelier specifiek voor Borchwerf II. De respons is tot nu toe gering. 

• Gedetailleerde informatie over de effecten per variant worden opgenomen in de 
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integrale effectenanalyses. In deze notities worden ook de onderzochte, maar niet 

haalbare varianten beschreven. 
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