
Dit is een geïntegreerd verslag van de werkateliers op 23 oktober 2018 en 6 november 

2018.  Het verslag van het werkatelier op 23 oktober staat beschreven tot en met pagina 

23. Vanaf pagina 24 volgt het verslag van het werkatelier op 6 november. 
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Dit werkatelier is gepland als afrondend werkatelier van de planstudie Moerdijk-

Zevenbergschen Hoek. De planstudie is gestart eind 2017. 

In het atelier van 13 maart  2018 is afgesproken dat de tracévarianten die doorgaan 

technisch gedetailleerder worden uitgewerkt en dat een locatiebezoek aan Doetinchem-

Wesel wordt georganiseerd. 

Het locatiebezoek heeft plaatsgevonden op 11 september 2018. 
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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 waar het tracé loopt. Voor 12 

locaties wordt dit verder gespecificeerd, deze uitwerkingslocaties worden nu verder 

uitgewerkt. Planstudie Moerdijk-Zevenbergschen Hoek is één van deze 

uitwerkingslocaties. 

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

naar varianten voor het tracé. Ook bij Moerdijk-Zevenbergschen Hoek 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 

5



tracé wordt beschreven en ruimtelijk vastgelegd in het Inpassingsplan. 
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Opgave

In de gemeente Moerdijk is veel grootschalige industrie en infrastructuur aanwezig. 

Vooral bij Zevenbergschen Hoek komt veel infrastructuur samen: de bestaande 380 kV-

verbinding, de A16, de HSL en het spoor, de opgave voor windenergie en toekomstige 

ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het Logistiek Park Moerdijk, de geplande aanpassing 

van de Moerdijkbrug en de nieuwe 380 kV-verbinding. De minister van Economische 

Zaken heeft daarom bij het vaststellen van het tracé in juli 2017 aan TenneT gevraagd 

om in een planstudie te onderzoeken of en op welke wijze de tracéoptimalisaties van de 

380 kV-verbinding bij kunnen dragen aan het verlichten van de ruimtelijke druk op het 

gebied.

Ontwikkelingen 

• Bestaande 380 kV-verbinding 

• A16

• HSL en spoor

• Toekomstige ontwikkelingen: 

Logistiek Park Moerdijk

Windenergiepark

Stationsgebied Lage Zwaluwe

LNG station Shell

Uitbreiding Gouden Leeuw en tankstations

Bedrijventerrein Oude Moerdijkseweg

Geplande aanpassing Moerdijkbrug
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• De nieuwe 380 kV-verbinding

Reacties

• Na rondvraag of de ontwikkelingen zoals hierboven opgenoemd nog kloppen, is 

aangegeven dat de ontwikkeling van het LNG station van Shell geannuleerd is. 

• Reactie van bewonersgroep na het zien van de opgave: “Er gebeurt hier in Moerdijk / 

Zevenbergschen Hoek altijd heel veel. Veel partijen komen hier ontwikkelen en wij 

hebben ons altijd opgesteld als goede gastheren. Maar omdat wij hier wonen willen 

we wel goed behandeld worden. Leefbaarheid voor ons is essentieel, want wij wonen 

hier. Daarom willen we de beste optie voor dit gebied qua leefbaarheid.”

• Verslag 22 maart: akkoord bevonden.

• Destijds heetten de varianten 1 en 1b, dit is nu vanwege consistente benaming 

aangepast naar 1 en 2 (1b is 2 geworden). 
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(tijdens deze slide liet Jhon van Veelen foto’s zien van hoe dit tracé eruit komt te zien).

Vanuit landschap bezien valt een tracé met zo min mogelijk knikken op termijn het 

minste op, in vergelijking met een tracé met knikken. 

Na dit verhaal wordt de vraag gesteld of je lichte knikken ook in het landschap ziet? 

Antwoord:  Tijdens het locatiebezoek aan het recent gebouwde tracé bij Doetinchem –

Wesel was duidelijk te zien dat ook lichte knikken een verstoring opleveren.

Twee vragen vanuit de bewonersgroep: 

1) Hoe hoog zijn de masten? Antwoord: 67 meter

2) Krijgen alle masten lichtmarkeringen? Antwoord: nee,  alleen bij vliegvelden 

(Schiphol, Woensdrecht)
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De varianten zoals ze zijn uitgewerkt tussen maart en nu

Tracé van het Voorkeursalternatief (VKA)

Na maart 2018 is de knik uit het voorkeursalternatief gehaald. Er zat in eerste instantie 

een knik in het tracé om het terrein van Lambregts Transport te ontzien (zie dia 6). Deze 

knik was geplaatst op een stuk terrein dat nog niet bebouwd was (grasland). In de 

uitwerking bleek dat dit terrein (ook van Lambregts Transport) inmiddels ontwikkeld is. 

In de volgende fase, na vaststelling van het tracé door de minister, worden de 

mastlocaties verder uitgewerkt. Op dat moment wordt ook deze locatie in samenspraak 

met Lambregts Transport verder uitgewerkt.  
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Verslag planstudie vervolgt op slide 21.
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De varianten zoals ze zijn uitgewerkt tussen maart en nu

Variant 1 en variant 2

In variant 2 wordt het tracé nog verder doorgetrokken in noordoostelijke richting. Omdat 

deze verder doorgetrokken wordt, ontstaat er een extra knik om verderop aan te sluiten 

op de bestaande verbinding en het tracé van het VKA.

De motivatie voor variant 1 en variant 2 is om ruimte te creëren voor Kattenkraam. Deze 

varianten hebben minder gevoelige bestemmingen tot gevolg (zie slide variant 1 –

effecten en slide variant 2 – effecten voor welke locaties nog wel gevoelige 

bestemmingen zijn). 

De knik van de nieuwe verbinding op het terrein van Lambregts: 

De knik van de huidige verbinding wordt op de locatie van de huidige mast gezet. Deze 

mast dient vervangen te worden, omdat de huidige mast de extra krachten niet aankan 

(dit wordt een hoekmast). De nieuwe verbinding loopt parallel aan de bestaande 

verbinding. Om genoeg ruimte te hebben om het nieuwe tracé ernaast te bouwen, 

wordt de hoekmast van de nieuwe verbinding zuidelijker gezet. 

Uitvoeren van reconstructie van bestaande 380kV-verbinding in wintrackmasten

De reconstructie maakt deel uit van een bestaande doorgaande verbinding. Deze 

bestaande verbinding is uitgevoerd in vakwerkmasten. Als de reconstructie in 

wintrackmasten gebouwd zou worden, dan zou een aantal masten van de doorgaande 

verbinding in een ander masttype uitgevoerd worden. Dit geeft een verstoord beeld. 
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Verder is dit een technische complexe opgave:  in de vakwerk masten lopen de draden in 

een vierkantverbinding, in een Wintrack in een driehoek. Indien voor een aantal 

vakwerkmasten wintrackmasten worden neergezet, moeten deze draden gedraaid 

worden.  

Jhon van Veelen laat 3d-visualisaties zien. 

Naar aanleiding van de visualisaties is de bewonersgroep benieuwd naar het verschil 

tussen variant 1 en 2 en waar de knikken en masten komen te staan. Bij variant 1 komt er 

1 extra mast bij, bij variant 2 komen er 2 extra masten bij. Er wordt een afspraak gemaakt 

om dit op 6 november te laten zien. 
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Het beeld n.a.v.  van het werkatelier en vervolggesprekken/vervolgonderzoek

• Om een nog beter beeld te krijgen van de varianten 1 en 2 is op 6 november een 

afspraak gemaakt.  

• Aanlegfase: na het bespreken van de varianten is de aanlegfase besproken. Om de 

nieuwe verbinding noordelijker aan te kunnen leggen, moet de bestaande verbinding 

worden gereconstrueerd. Om de reconstructie mogelijk te maken moet er een 

tijdelijke voorziening voor de 150 kV verbinding (tijdelijke 150 kV-verbinding) worden 

aangelegd. Dit moet worden meegenomen in de ruimtelijke procedure. Dit geldt voor 

varianten 1 en 2. 

• Om de reconstructie mogelijk te maken moet of een bestaande mast worden 

vervangen door een nieuwe hoekmast of er moet op een nieuwe locatie een 

hoekmast worden gebouwd.  Ook dit speelt voor beide varianten. Hiervoor zijn optie 

A en B uitgewerkt: 

• Optie A: nieuwe mast. De enige haalbare locatie is op het terrein van 

Lambregts Transport. Dit betekent een opgave voor de inrichting van het 

terrein van Lambregts. De bestaande mast op het terrein van Lambregts komt 

in de definitieve situatie te vervallen. 

• Optie B: nieuwe hoekmast bouwen op de locatie van een bestaande mast. Dit 

betekent dat er voor een aantal jaren een zware, complexe tijdelijke 380 kV-

verbinding moet worden gebouwd om dit mogelijk te maken. 

• Betrokkenen spreken hun zorg uit over de tijdelijke verbindingen, met name op het 

aspect gezondheid, de duur van de tijdelijke verbinding en de impact op het gebruik 

van gronden en bedrijfsvoering. De informatie over de tijdelijke verbindingen is 
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vandaag voor het eerst zo uitgebreid gepresenteerd en is nieuw voor de omgeving. 

• Afgesproken wordt dat de effecten van het kunnen aanleggen/ tijdelijke verbindingen 

verder worden uitgewerkt. 

• De betrokken spreken zich nog niet definitief uit voor een voorkeur. Wel wordt 

aangegeven dat men neigt naar variant 2, waarbij er nog 1 gevoelige bestemming is. 

• Tijdens de rondvraag: in mei is er een gesprek geweest tussen de bewoners en de 

provincie Noord-Brabant over een nulmoment-taxatie. Daar is de provincie mee bezig. 

Dat gaat ook met het ministerie van EZK overlegd worden. Daarnaast zal Frederieke 

van Lievenoogen een bevestiging geven van de windmolenlocaties aan Jhon voor de 

visualisaties. 
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Zoals afgesproken tijdens de laatste planstudiebijeenkomst worden de locaties van de 

knikken en de indicatieve mastlocaties in beeld gebracht en worden de twee opties 

(optie A en B) voor aanleg en tijdelijke voorzieningen  besproken. 
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De tijdelijke kabel is een factor 2 duurder dan een tijdelijke lijn. Dit komt voornamelijk 

door de overgangsinstallatie van hoogspanningsverbinding naar kabel. 
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Als er wordt gekozen voor een nieuwe mast op het terrein van Lambregts BV op de 

locatie van de bestaande mast (optie B) dan moet er een zware complexe 380 kV/150 kV 

verbinding voor de duur van 2 a 3 jaar zoals in bovenstaande verbinding over de HSL en 

de snelweg heenkomen. 
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Ziet eruit als een bestaande mast. 
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Wanneer variant 1a of 2a wordt gekozen, dient er een dunne mast geplaatst te worden 

naast de huidige 380 kV-verbinding op het terrein van Lambregts BV. Dit om een nieuwe 

mast in de verbinding te kunnen plaatsen, door deze mast worden de draden tijdelijk 

weggetrokken. De mast die op dit moment op het terrein van Lambregts BV staat komt 

in de uiteindelijke situatie vervallen. 
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Een nettenconstructie is een constructie om infra af te schermen tijdens de 

overspanning van de lijn. Deze nettenconstructie komt te hangen ter plaatse van de 

overspanning over het spoor en eventueel over de snelweg. Het zou dan een 

nettenconstructie betreffen van circa 100 meter.  
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De tijdelijke constructies in variant 1a en 2a zijn bijna gelijk. Onder 2a wordt het verschil 

beschreven.  

De 150 kV-verbinding ter hoogte van de Bredaschedijk hoeft hier niet als kabel gelegd te 

worden. We hebben hier de ruimte om de impact voor de bewoners van de 

Bredaschedijk minder te maken en daarom leggen we deze op het maaiveld in plaats van 

een bovengrondse verbinding. 

De indicatieve EM-zone is hier 40 tot 50  meter in een tijdelijke 150 kV-verbinding. 

In deze situatie krijgt Lambregts B.V. zoals hierboven is beschreven een tijdelijke mast 

erbij op het terrein gedurende een periode van circa 2 á 3 weken. Deze komt op het 

terrein te staan waardoor er minder ruimte is voor de loodsopslag en de parkeerplaats 

voor trucks. 

Tussen de HSL en de spoorlijn ligt een stuk land dat door de gemeente aan een 

projectontwikkelaar is verkocht. In alle varianten verschijnt er een tijdelijke mast midden 

op dit stuk land. TenneT heeft nog geen contact gehad met deze eigenaar. Deze gaat na 

dit overleg benaderd worden. 
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De tijdelijke constructies in variant 1b en 2b zijn bijna hetzelfde. Het verschil wordt 

onder 2b uitgelegd. 

De impact van variant 1b (en 2b) is minder zwaar voor Lambregts BV omdat er geen 

tijdelijke mast op hun terrein komt te staan. De huidige mast daar op het terrein zal 

worden vervangen door een nieuwe hoekmast. Indien één van de varianten gekozen 

wordt gaat gekeken worden of de mast een paar meter noordelijker kan komen te staan 

zodat de mast niet meer op het terrein van Lambregts BV staat. 
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In variant 2a is de tijdelijke constructie wat betreft de 380 kV-verbinding gelijk aan 1a. 

De 150 kV- tijdelijke verbinding is anders. Deze begint aan de oostzijde oostelijker dan in 

variant 1 en maakt een hogere boog om de te plaatsen reconstructie heen. Hij ligt 

daarnaast compleet bovengronds. De reden hiervoor zijn de hogere kosten die deze 

tijdelijk verbinding al met zich meebrengt. 
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In variant 2b is de tijdelijke constructie wat betreft de 380 kV-verbinding  bijna gelijk aan 

1b, er zit een verschil in de aansluiting aan de oostzijde van de HSL. De 150 kV- tijdelijke 

verbinding is ook anders. Deze begint aan de oostzijde oostelijker dan in variant 1 en 

maakt een hogere boog om de te plaatsen reconstructie heen. Hij ligt daarnaast 

compleet bovengronds. De reden hiervoor zijn de hogere kosten die deze tijdelijk 

verbinding al met zich meebrengt. 
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Het beeld naar aanleiding van het werkatelier en 

vervolggesprekken/vervolgonderzoek

• De impact bij Lambregts BV is groot in variant 1a (Geel) en 2a (Groen) en minder 

ingrijpend in variant 1b en 2b;

• Vanuit de bewonersgemeenschap Kattenkraam en de Bredaschedijk is variant 2 

(Groen) het meest acceptabel. Zij spreken hun voorkeur uit voor variant 2b om de 

impact voor Lambregts B.V. te beperken. Er is aangegeven snel in overleg te gaan met 

de direct betrokkenen (grondeigenaren en bedrijven) van de benodigde tijdelijke 

verbinding. Optie 2b heeft de volgende gevolgen: 

• Ter plaatse van Moerdijk – Zevenbergschen Hoek is er een zware, complexe 

tijdelijke 380 kV-verbinding nodig over een grote lengte voor een periode van 

circa 2 tot 3 jaar. Deze tijdelijke 380 kV-verbinding is nodig om de bestaande 

mast om te bouwen tot een hoekmast. Dit is alleen mogelijk als de 380 kV-

verbinding tijdelijk wordt omgelegd. Als deze locatie een project op zichzelf 

was, stond er een tijdelijke verbinding van 1 jaar; alleen omdat we te maken 

hebben met een tracé van 71 km moet er gewerkt worden over heel het tracé 

in een bepaald soort volgordelijkheid waardoor de tijdelijke verbinding er 

langer zal komen te staan. De verwachting is dat de tijdelijke verbinding 2-3 

jaar staat. Naast de hinderperiode moet dit meegenomen worden in de 

ruimtelijke procedures. 

• De direct betrokkenen van de mogelijke tijdelijke 380/150 kV-verbinding  

(kweker en de agrariër naast de A16 en de projectontwikkelaar met land 

tussen de snelweg en de spoorlijn) waren hierbij nog niet betrokken. Zij zijn 
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inmiddels betrokken en spreken zich uit tegen een tijdelijke verbinding die veel 

hinder veroorzaakt voor onder andere de bedrijfsvoering. Optie B veroorzaakt 

veel hinder in de tijdelijke situatie. Bij optie A is een tijdelijke 150 kV-

verbinding nodig. Bij een tijdelijke 150 kV-verbinding zijn meer mogelijkheden 

om hinder voor de betrokken bedrijven te beperken. Dit wordt in de volgende 

fase samen met de bedrijven uitgewerkt.  

• Uit de uitkomsten van de effectenanalyse voor dit uitwerkingsgebied blijkt dat optie B 

een significant negatief effect heeft op kosten, landschap, hinder voor de omgeving en 

techniek. Deze negatieve effecten worden veroorzaakt door de tijdelijke 380/150 kV 

verbinding. Bij optie A is geen complexe tijdelijke 380/150 kV verbinding nodig, maar 

alleen een tijdelijke 150 kV-verbinding. Dit is op 17 december besproken met de 

Samenwerkende Overheden. Er is afgesproken in overleg te gaan met Lambregts B.V., 

bij voorkeur samen met een vertegenwoordiging van het buurtschap Kattenkraam. Dit 

overleg heeft op 20 december plaatsgevonden met de eigenaar van Lambregts B.V. en 

een vertegenwoordiger van de Kattenkraam. De uitkomst van dit gesprek is dat de 

significant negatieve effecten werden erkend en in de uitwerking in eerste instantie 

wordt gezocht naar een mastlocatie met zo min mogelijk hinder voor Lambregts B.V. 

zonder de noodzaak voor de tijdelijke 380/150kV verbinding. Als deze mastlocatie niet 

haalbaar is buiten het terrein van Lambregts B.V. moet een oplossing gevonden 

worden op het terrein van Lambregts met een opgave voor de bebouwing en de 

bedrijfsvoering. Deze uitwerking wordt na vaststelling door de minister samen met 

Lambregts en andere betrokkenen uitgevoerd.

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

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

haalbare varianten beschreven. 
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