
Voor deze uitwerkingslocatie is op 6 december een werkatelier georganiseerd. Dit was 

een vervolg op het werkatelier van 12 juni 2018. Het werkatelier in juni was een 

gezamenlijk atelier voor de noordzijde Mark/Dintel en de zuidzijde Mark/Dintel. Omdat 

voor de locaties andere varianten en belangen relevant zijn, zijn er voor het vervolg 

aparte werkateliers gehouden. Naast een inhoudelijke verkenning van de tracé varianten 

was er op 6 december aandacht voor het proces rondom gevoelige bestemmingen.

Met de omgeving aan de zuidzijde van de Dintel/Mark is een bijeenkomst gehouden op 

13 november.
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Er is een filmpje over het proces dat voor het nieuwe Zuid-West 380kV-oosttracé wordt 

doorlopen. Dit filmpje is te vinden via:

https://www.youtube.com/watch?v=6T5ADwZzzpU&feature=youtu.be 
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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 uitgewerkt. Oud-Gastel – Standdaarbuiten is één van deze uitwerkingslocaties. 

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

naar varianten voor het tracé. Ook bij Oud-Gastel - Standdaarbuiten 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, techniek, 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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De reconstructie (aan de westzijde van de buisleidingenstraat) wordt uitgevoerd met 

vakwerkmasten om aan te sluiten bij het masttype dat er nu al staat.

De nieuwe 380kV-verbinding (aan de oostzijde van de buisleidingenstraat) wordt 

uitgevoerd met de nieuwe Wintrackmasten. 
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Het beeld naar aanleiding van het werkatelier en 

vervolggesprekken/vervolgonderzoek

• Variant Geel en Blauw verschillen in de manier waarop zij ter hoogte van de 

Sluissedijk bundelen met de A17, respectievelijk met de A17, respectievelijk de 

bestaande 380 kV verbinding. Bij variant Geel liggen de gevoelige bestemmingen aan 

de Oude Kerkstraat (in totaal vier) niet meer in de indicatieve magneetveldzone. Bij 

variant Blauw zijn zij wel gevoelige bestemming. 

• De varianten van de reconstructie (Wit-geel, Wit-blauw) leiden niet tot een andere 

ligging van het tracé ter hoogte van de Sluissedijk. Uitzondering is variant groen/wit-

groen waarbij beide verbindingen (zowel de nieuwe 380 kV verbinding als de 

reconstructie van de bestaande 380 kV-verbinding) met een grote knik om de 

betoncentrale heen lopen. Deze variant voldoet niet aan de opgaven en het 

gemeentelijk beleid om infrastructuur te bundelen en nieuwe doorsnijdingen te 

voorkomen. 

• Gedetailleerde informatie over de effecten per variant worden opgenomen in de 

integrale effectenanalyses. In deze notities worden ook de onderzochte, maar niet 

haalbare varianten beschreven. 
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Inpassingsplan in relatie tot aankoop woningen

Het uiteindelijke tracé wordt vastgelegd in een zogenoemd Inpassingsplan. Dit is een 

bestemmingsplan op rijksniveau.

De vaststelling van het Inpassingsplan is van belang voor een eventuele aankoop door 

TenneT van gevoelige bestemmingen / woningen binnen de specifieke magneetveldzone 

van de nieuwe verbinding. Pas na een onherroepelijk Inpassingsplan kan er een 

definitieve koopovereenkomst worden aangegaan. Rond de zomer van 2021 wordt een 

vastgesteld Inpassingsplan verwacht. Vervolgens staat beroep open bij de Raad van 

State. Als er beroep wordt ingediend, dan wordt verwacht dat de Raad van State een 

uitspraak doet 9 maanden nádat het Inpassingsplan is vastgesteld.

Dit houdt echter niet in dat TenneT wacht tot het onherroepelijk Inpassingsplan. Al 

eerder kunnen gesprekken plaatsvinden over mogelijke aankoop van woningen in de 

magneetveldzone. Ook kan er al eerder worden gesproken over de waarde van de 

woning. Maar, de uiteindelijke handtekening kan pas worden gezet bij een 

onherroepelijk Inpassingsplan.

Indicatieve – specifieke magneetveldzone

Voor gesprekken over mogelijke aankoop van een woning dan wel over de vergoeding 

van de waardevermindering moet de specifieke magneetveldzone bekend zijn. Deze 

specifieke magneetveldzone is afhankelijk van het definitief vastgesteld tracé,  van de 

mastposities en van van de hoogte van de masten. Deze informatie staat op dit moment 

nog niet vast, omdat er nog verschillende tracévarianten zijn. In het voorjaar van 2019 

stellen de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken vast 
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welke varianten worden opgenomen in het definitieve tracé. Daarna gaat TenneT in 

gesprek met grondeigenaren/grondgebruikers om mastlocaties te bepalen. 

Voorzorgsbeleid

Het voorzorgbeginsel omtrent magneetvelden geldt voor plekken waar kinderen 

gedurende lange tijd per dag verblijven (14-18 uur per dag gedurende 1 jaar). Binnen het 

beleid wordt aangegeven dat het voorzorgbeginsel geldt voor (bedrijs)woningen, scholen 

en crèches.

Voor bedrijven geldt  dit voorzorgsbeginsel niet. Over de gezondheid bij bedrijven is door 

het RIVM aangegeven dat bij hoogspanningslijnen die over of vlak langs bedrijven lopen 

het magneetveld  enkele microtesla’s is. Het niveau blijft altijd ver onder het actieniveau 

voor werkenden (1000 microtesla), maar ook ruim beneden het referentieniveau voor de 

bescherming van de bevolking

(100 microtesla). Dat betekent dat er geen gezondheidsrisico’s zijn volgens de huidige 

wetenschappelijke inzichten.

Hoogte waardevermindering

Er is geen standaardpercentage voor een waardevermindering van een woning. De 

waardevermindering moet specifiek getaxeerd worden. 

Taxatie

Er zullen twee taxaties uitgevoerd worden. Een  taxatie voor het aankopen van de woning 

en een taxatie voor de waardevermindering, voor het geval de bewoner in de woning wil 

blijven wonen. Immers, het is mogelijk om in de woning te blijven wonen, ook al komt er 

een nieuwe hoogspanningsverbinding. De taxaties worden uitgevoerd door een 

zogenoemde drie deskundigentaxatie. Dit houdt in dat TenneT een deskundige inschakelt 

en de bewoner een eigen deskundige inschakelt. Deze twee deskundigen benoemen 

gezamenlijk een derde onafhankelijke deskundige. Deze drie deskundigen gaan het 

aankoopbedrag en de waardevermindering vaststellen.

Het aankoopbedrag is een zogenoemde volledige schadeloosstelling. Dit houdt in dat bij 

aankoop ook wordt gekeken naar andere kosten, zoals verhuiskosten, notariskosten. 

Nu al een deskundige voor aankoop TenneT

Het is nu nog niet zinvol om een deskundige voor de eventuele aankoop te benaderen. 

Eerst moet het nieuwe voorkeurstracé worden vastgesteld. En in 2019 gaat TenneT nog in 

gesprek met grondeigenaren/-gebruikers over de plaats van masten.

Als er vragen zijn, dan kan in ieder geval contact opgenomen worden met TenneT. 

Benader hiervoor Antje Tenhaaf (06-22236924) of Jochem Dijkshoorn (06-23487612). Of 

stuur een e-mail naar: TenneTCCC@tennet.eu. 
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