
PERSBERICHT KEUZE UITWERKING TRACE VAN NIEUWE HOOGSPANNINGSVERBINDING 
TUSSEN RILLAND EN TILBURG  

 

MINISTER VOLGT VOOR GROOTSTE DEEL ADVIES VAN SAMENWERKENDE OVERHEDEN 
 
De minister heeft het advies van de samenwerkende overheden over het tracé 
voor hoogspanningsverbinding ZW380kV Oost grotendeels gevolgd. Voor de 
meeste uitwerkingsgebieden zal het tracé de route volgen die in het advies is 
voorgesteld. Waar de minister een andere keuze maakt, weegt hij criteria 
anders. Eenduidigheid in masttypen was een belangrijk aandachtspunt in het 
advies. In het belang van een zorgvuldige afweging vraagt de minister TenneT 
voor de hele nieuwe verbinding nader te onderzoeken welk masttype in 
combinatie met het masttype van de bestaande verbindingen de beste bijdrage 
levert aan de milieuaspecten, zoals natuur, landschap en leefomgeving, in 
verhouding tot de kosten. 

 
Nauwe samenwerking 
TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben in nauwe 
samenwerking met bewoners, bedrijven, belangenorganisaties en overheden onderzocht 
in welke gedeelten van het voorgenomen tracé extra aandacht voor de ruimtelijke 
inpassing nodig was. Dit heeft geleid tot elf uitwerkingsgebieden. Voor deze gebieden 
heeft TenneT samen met belanghebbenden in werkateliers mogelijke varianten voor het 
tracé onderzocht. 
 
Advies van de Samenwerkende Overheden 
Op verzoek van de minister van EZK hebben de Samenwerkende Overheden een advies 
uitgebracht. In het projectenboek staan alle varianten uitgebreid beschreven. Voor alle 
realistische varianten zijn, in overleg met de omgeving, effecten op het milieu (o.a. 
leefomgeving, landschap en natuur), nettechniek en kosten in kaart gebracht. Het 
ministerie heeft grote waardering voor de manier waarop de Samenwerkende 
Overheden, TenneT en de omgeving hebben bijgedragen aan de zoektocht naar de best 
mogelijke ruimtelijke inpassing. Iedereen heeft daarbij niet alleen naar het eigen belang 
gekeken maar ook heel duidelijk naar de belangen van anderen.  
 
 
Keuze van de minister van EZK  
De minister heeft 24 september zijn afweging bekend gemaakt. Voor tien 
uitwerkingsgebieden sluit het tracé aan bij de route die in het advies is voorgesteld. Voor 
één uitwerkingsgebied, Zevenbergschen Hoek, maakt de minister een eigen afweging. Hij 
kiest voor variant rood (het voorgenomen tracé uit 2017) omdat die beter scoort op de 
criteria landschap, tijdelijke overlast, (net)techniek en kosten. De minister is zich bewust 
van de impact van deze keuze op de betrokken omgeving en vraagt TenneT extra 
aandacht te geven aan dit gebied in het landschapsplan.  
 

Hoe verder 
In november zijn er informatieavonden voor de omgeving. Waar en wanneer precies is te vinden op 
de projectsite www.zuid-west380kv.nl/oost.  
Met grondeigenaren voert TenneT gesprekken over de betekenis van de verbindingen en 
de masten voor hun gronden. Daar waar nog onderzoeken lopen delen we de resultaten 
met betrokkenen in die omgeving. Dit geldt bij voorbeeld voor de langere verkabeling in 
de buisleidingenstraat in Bergen op Zoom. Begin volgend jaar start het ministerie van 
EZK de gesprekken met de bevoegde gezagen over het voorontwerp inpassingsplan. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTE voor de REDACTIE 
Deze citaten kunt u gebruiken in uw communicatiemiddelen 

 

Sander van Sluis, projectleider ruimtelijke inpassing Zuid-West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg): ‘Ik 
wil mijn waardering uitspreken voor de enorme prestatie die in het gebied is geleverd om 
een integraal advies aan de minister aan te bieden. Het is een open proces geweest 
waarbij wij van te voren geen garanties over de uitkomst konden geven. De minister 
heeft voor het grootste deel het advies overgenomen’.   

William Hartman, projectleider TenneT: ‘Wij zijn blij dat we verder kunnen gaan met de 
volgende stap in het proces: de gesprekken in de regio, onderzoek en het uitwerken van 
de plannen. Dat doen we net zo intensief en samen met de omgeving als we in de 
afgelopen jaren hebben gedaan’.  

Albert Reijlink, ambtelijk voorzitter van de samenwerkende overheden die voorzitter Bea 
van Beers verving: Ik wil graag benadrukken dat dit een proces is dat uniek in Nederland 
is. We hebben een tracé van 70 km beoordeeld met 18 gemeenten, 2 provincies en 2 
waterschappen in samenwerking met TenneT en het ministerie van EZK. Dit heeft geleid 
tot een resultaat waar meer bos bespaard wordt er meer oog is voor de landschappelijke 
inpassing en onderzoek naar het meest passende  masttypes’.  

Desirée Brummans, wethouder gemeente Moerdijk: ‘Ik ben natuurlijk teleurgesteld, in de 
eerste plaats voor onze inwoners. Voor ons laat het resultaat van het participatieproces 
niet zien dat men waarde hecht aan de leefbaarheid. Ik ben blij met de steun van de 
samenwerkende overheden’.  

Hans Wierikx, wethouder gemeente Halderberge: Binnen Halderberge is er ook een 
intensief participatieproces geweest, waarbij de vraag centraal stond wáár de verbinding 
zou komen en niet meer óf. Ik kan me voorstellen dat er elders in het gebied sprake is 
van teleurstelling. Voor ons was landschappelijke inpassing van de masttypes van 
belang, om harmonie in het landschap te krijgen. Ik ben dan ook blij dat hier nog 
onderzoek naar wordt gedaan’.  

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verklaring van de Samenwerkende Overheden 
 
Als Samenwerkende Overheden zijn we blij dat de minister in zijn keuze in de meeste 
uitwerkingsgebieden ons advies overneemt. Een indrukwekkend resultaat van een 
intensieve samenwerking met inwoners, organisaties, TenneT en de overheden. Dankzij 
deze samenwerking is het mogelijk geworden om meer bos te sparen, landschappelijk 
beter in te passen en zoveel als mogelijk gevoelige bestemmingen vrij te spelen. We 
danken alle partijen voor deze opbouwende samenwerking. 
 
Op enkele locaties maakt de minister een andere keuze dan wij adviseerden. Ondanks de 
aanhoudende inspanningen van inwoners, organisaties, lokale wethouders  en de 
Samenwerkende Overheden als geheel.  
 
Als Samenwerkende Overheden zijn we er van overtuigd dat we in ons advies van juni 
realistische varianten aanbevelen aan de minister. Daarnaast is in het gehele proces 



bewust en nadrukkelijk gekozen voor participatie. Ons advies en deze participatie zijn 
waar wij gezamenlijk voor staan.  
 
Hierbij verwachten wij ook dat de participatie niet enkel draagvlak, maar ook snelheid 
borgt in het verdere proces. Met name de keuze van de minister voor variant rood in 
Zevenbergschen Hoek baart ons zorgen. De inwoners worden hard geraakt in een gebied 
dat al onder grote ruimtelijke spanning staat. Als Samenwerkende Overheden gaan wij 
nogmaals aandringen op opvolging van het gehele, integrale en goed onderbouwde 
advies bij de minister.  

 
We blijven nauw contact onderhouden met de inwoners, het ministerie van EZK en 
TenneT om de mogelijkheden te blijven verkennen om de impact op leefbaarheid en 
natuur zo klein als mogelijk te houden.” 
 

.		

 

 


