
Op 20 september 2018 heeft het tweede werkatelier plaatsgevonden. Dit werkatelier is 

een vervolg op het werkatelier van 5 april 2018. In het atelier van 5 april 2018 is 

besproken of het tracé landschappelijk zo optimaal mogelijk kan worden getraceerd. Op 

20 september worden met de aanwezigen de varianten van Hooge Zwaluwe besproken. 

1



2



3



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. Hooge Zwaluwe is één van deze uitwerkingslocaties. 

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

naar varianten voor het tracé. Ook bij Hooge Zwaluwe 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. Er is gekeken 

naar de mogelijkheden voor een flauwere hoek aan de westzijde. Hier zijn drie varianten 

voor ontwikkeld. Tijdens het werkatelier is gevraagd of er mogelijkheden zijn voor 

aanpassingen aan de oostzijde. 
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Het tracé bundelt bij Hooge Zwaluwe met de bestaande 380 kV-

hoogspanningsverbinding. De bestaande verbinding loopt in een aantal hoeken aan de 

noordzijde van het dorp langs. De nieuwe verbinding bundelt aan de zuidzijde met de 

bestaande verbinding. Om te voorkomen dat de nieuwe verbinding door het dorp heen 

gaat, wordt de bestaande verbinding 90 meter noordelijker geplaatst en komt de nieuwe 

verbinding op het tracé van de huidige verbinding te staan.  
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Aandachtspunten

• Variant Donkerblauw geeft landschappelijk een rustiger beeld. Aandachtspunt hierbij 

was de afstand tot de dorpskern. De afstand tot de dorpskern verschilt nauwelijks ten 

opzichte van het tracé van het VKA. 

• De bewoners van de Zwaluwse Pootweg aan de noordzijde hebben aangeven de 

voorkeur te hebben voor een tracé dat ten westen van de Zwaluwse Pootweg de knik 

maakt. Dit vanwege mastposities op hun grond. Dit is variant Donkerblauw het geval. 
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Aandachtspunten

- Deze variant Bruin is uitgewerkt naar aanleiding van het eerste werkatelier. Uit de 

uitwerking blijkt dat een variant aan de oostzijde leidt tot een gevoelige bestemming 

aan de oostzijde (woning van een oude molen). De verbinding passeert het 

molenbiotoop. Dit is niet te vermijden. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de 

bewoners van de molen (Moerseweg). Zij gaven aan de variant zeer onwenselijk te 

vinden. 

- Vanuit het bestemmingsplan is het niet toegestaan in een straal van 100 meter van 

het molenbiotoop om een mast te plaatsen. Bij variant om of nabij een straal van 100 

meter een mast geplaatst moeten worden. De geleiders lopen door het 

molenbiotoop en komen zeer dicht langs of over de molen. 

- In het werkatelier gaf de gemeente gaan groot belang te hechten aan het vermijden 

van (nieuwe) gevoelige bestemmingen. 

- Op basis van deze uitkomsten is de variant op dat moment niet verder uitgewerkt. 
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Vervolgoverleg bewonersgroep Hooge Zwaluwe

• In het werkatelier is gevraagd om een aparte bijeenkomst met de bewonersgroep. In 

deze bijeenkomst zijn de visualisaties laten zien van de varianten vanuit het 

dorpsperspectief. 

• De Bewonersgroep sprak na het zien van de visualisaties voor de varianten aan de 

westzijde een voorkeur uit voor variant Donkerblauw of Lichtblauw. Voor de 

bewonersgroep is er geen belang in de keuze tussen variant Donkerblauw en 

Lichtblauw. Dat ligt bij de betrokkenen in de omgeving van de knik (Zwaluwse

Pootweg). 

• De bewonersgroep is benieuwd naar het landschapsplan voor de landschappelijke 

inpassing van het tracé. Vanaf begin volgend jaar worden de gemeenten benaderd 

om hierover mee te denken. In het landschapsplan worden lokale landschapsvisies en 

groenplannen vormgegeven. 

Vervolgoverleg initiatiefnemers Zonnepark

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor een zonnepark. De plannen liggen in 

het gebied van het voorbereidingsbesluit. Dat betekent dat de plannen voor het 

zonnepark getoetst worden aan de tracévarianten van de nieuwe 

hoogspanningsverbinding. Bij tracé van het VKA lijkt er geen groot knelpunt te zijn voor 

het zonnepark. Het perceel wordt niet volledig belegd met zonnepanelen, de 

ontwikkelaar is ook verplicht om natuur te realiseren. Varianten Blauw en Lichtblauw 

lopen over de beoogde locatie voor zonnepanelen.  

Vervolggesprek grondeigenaar Oudlandse Reeweg
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Er staat op dit moment een mast van de 150 kV verbinding op zijn perceel. De eigenaar 

geeft aan een voorkeur voor varianten Blauw of Lichtblauw. 
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Het beeld n.a.v.  van het werkatelier en vervolggesprekken/vervolgonderzoek

- De opgave is een rustig landschappelijk beeld. Aan de westzijde voldoen varianten 

Blauw en Lichtblauw daaraan. 

- Variant Blauw heeft twee gevoelige bestemmingen, variant Lichtblauw heeft drie 

gevoelige bestemmingen. 

- De overige belangen liggen op het niveau van perceelseigendom. Daarbij speelt 

vooral het wel of niet hebben van een mast op een perceel en de positie van de mast 

en de verbinding. 

- De exacte positie van de masten wordt volgend jaar met de grondeigenaren 

uitgewerkt.  

- Een rustiger landschappelijk beeld aan de oostzijde is in variant Bruin uitgewerkt. Uit 

de uitwerking blijkt dat een variant aan de oostzijde leidt tot een gevoelige 

bestemming (woning van een oude molen) en de verbinding passeert de 

molenbiotoop. Beide effecten zijn niet te vermijden. De gemeente gaf aan groot 

belang te hechten aan het vermijden van (nieuwe) gevoelige bestemmingen. 

- De gemeente geeft aan dat er nog geen plannen zijn met de vrijkomende strook in 

Hooge Zwaluwe. Hier staat op dit moment nog de bovengrondse 150kV-verbinding, 

maar deze wordt gesloopt. Handhaven van het hertenkamp is belangrijk voor het 

dorp.

- 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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