
Introductie

Bij Geertruidenberg is sprake van een technisch complexe omgeving. Er liggen 

waterkeringen, een warmteleiding, er staan petrochemische en andere bedrijven en 

andere hoogspanningsverbindingen en –stations. Daarnaast bestaat de wens om de 

verbinding aan de westzijde van de Amertak in noordelijke richting te verplaatsen om de 

afstand tot een woning te vergroten. Vanwege deze complexiteit wordt het 

voorgenomen tracé verder uitgewerkt. In het eerste werkatelier is deze opgave met 

betrokkenen doorgenomen. Naar aanleiding hiervan zijn er varianten onderzocht en 

uitgewerkt op technische haalbaarheid en complexiteit, veiligheid, landschappelijk 

inpassing, leefomgeving en effecten op de stakeholders. De uitwerking heeft geleid tot 

één haalbaar tracé. 

Er heeft geen tweede werkatelier plaatsgevonden. De belangen die hier speelden waren 

verschillend (afstand tot woningen en technisch complexe passage)en konden los van 

elkaar worden besproken en uitgewerkt. Deze presentatie bevat een weergave van deze 

gesprekken en de uitwerking van het haalbare tracé. 
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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. Geertruidenberg is één van deze uitwerkingslocaties. 

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

naar varianten voor het tracé. Ook bij Geertruidenberg 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

Bij Geertruidenberg is sprake van een technisch complexe omgeving. Er liggen 

waterkeringen, een warmteleiding, er staan petrochemische en andere bedrijven en 

andere hoogspanningsverbindingen en –stations. Daarnaast bestaat de wens om de 

verbinding aan de westzijde van de Amertak in noordelijke richting te verplaatsen om de 

afstand tot een woning te vergroten. Vanwege deze complexiteit wordt het 

voorgenomen tracé verder uitgewerkt. In het eerste werkatelier is deze opgave met 

betrokkenen doorgenomen. Naar aanleiding hiervan zijn er varianten onderzocht en 

uitgewerkt op technische haalbaarheid en complexiteit, veiligheid, landschappelijk 

inpassing, leefomgeving en effecten op de stakeholders. De uitwerking heeft geleid tot 

één haalbaar tracé, variant Groen. 
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Aandachtspunten

• Er heeft een gesprek met de bewoners van de Bergsepolder plaatsgevonden. De 

bewoners van de Bergsepolder spreken hun voorkeur uit voor een tracé waarbij de 

verbinding op zo'n groot mogelijke afstand van de woning komt te staan. Het 

uitgewerkte tracé maakt een lichte knik waardoor de woning buiten de indicatieve 

magneetveldzone komt te liggen en de afstand iets wordt vergroot. 

• Er heeft een gesprek met het Petrochemisch bedrijf. Er zijn vragen over de 

elektromagnetische beïnvloeding op de apparatuur. Er is een haalbaarheidsstudie 

uitgevoerd naar elektromagnetische comptabiliteit (EMC). EMC houdt in dat 

verschillende elektrische systemen en elektrische apparaten in elkaars nabijheid 

kunnen functioneren zonder dat zij elkaar storen. Dat wil zeggen dat elektrische 

systemen en apparaten in de nabijheid van de hoogspanningsverbinding niet in hun 

werking gestoord mogen worden als gevolg van de hoogspanningsverbinding. Voor 

alle varianten is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd waarbij EMC wordt bereikt. Op 

sommige locaties zullen hiervoor extra maatregelen getroffen moeten worden. In de 

volgende fase worden deze locaties nader bestudeerd. De maatregelen worden in 

afstemming met de betreffende stakeholder vastgesteld. De kosten voor deze 

onderzoeken en de eventueel te nemen maatregelen zijn voor rekening van TenneT. 

Voor de bedrijfsvoering van Varo is het niet noodzakelijk dat schepen bij de 

meerpalen kunnen aanleggen. Het is echter wel van belang dat er een alternatieve 

ligplaats wordt gevonden op minder dan een uur afstand als de meerpalen niet meer 

gebruikt mogen worden. Het Petrochemisch bedrijf heeft zelf geen mogelijkheden 

voor een geschikte ligplaats. Gelet op het aanwezige water is het aannemelijk dat een 
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oplossing hiervoor kan worden gevonden. 
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Het beeld n.a.v.  van het werkatelier en vervolggesprekken/vervolgonderzoek

• Door het gedetailleerd onderzoeken van de raakvlakken en het aanpassen van het 

tracé van het VKA is er één haalbaar tracé ontwikkeld. In dit tracé is de afstand tot de 

woning aan de Bergsepolder iets vergroot. De woning ligt buiten de indicatieve 

magneetveldzone. 

• 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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