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Algemeen 
Op 25 februari jl. ontvingen wij uw brief met kenmerk: DGKE-WO / 21044125 over het 
bovengenoemde voorontwerp-Rijksinpassingsplan. 
Daarnaast heeft u de gemeenteraad en/of het college van B&W verzocht om een reactie op 
het voorontwerp-Inpassingsplan. Wij hebben hiervan inmiddels kennisgenomen.  
Het voorontwerp geeft aanleiding tot een aantal op- en aanmerkingen, waarvan wij u met 
deze reactie in kennis stellen. Wij vertrouwen erop dat u in het vervolgtraject met deze 
reactie rekening wilt houden. 
 
Onze reactie bestaat uit deze brief en een 2-tal bijlagen, waarin meer gedetailleerd 
gereageerd wordt. Gelieve al deze stukken samen als één geheel te beschouwen. Als 
college van B&W geven wij deze reactie ingevolge het Bro. 
Uiteraard zijn wij, indien u hieraan behoefte heeft, graag bereid om in een gesprek of op 
andere wijze onze reactie nader toe te lichten. 
 
Toenemende druk op de leefbaarheid van het gebied 
Uit de eerste informatie die we over deze realisatie mochten ontvangen, bleek dat deze 
aanleg een behoorlijk verzwaarde belasting van het leefmilieu nabij het tracé zal opleveren.  
In veel gevallen komt een tweede hoogspanningsverbinding naast de reeds bestaande.  
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Dit vraagt om extra aandacht voor de tijdelijke maatregelen, voor de tijdelijke voorzieningen 
en de tijdelijke werkterreinen, maar ook om een goede inpassing van de nieuwe 
mastposities. Daar komen we zometeen op terug. 
 
 
Belang van goede energie-infrastructuur versus landschappelijke inpassing 
In het voorontwerp licht u toe dat de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding nodig 
is, om nu en in de toekomst te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen voor 
leveringszekerheid van elektriciteit. Er is daarmee behoefte aan uitbreiding van het 
bestaande elektriciteitsnetwerk. We onderschrijven deze behoefte volledig.  
 
Dit Inpassingsplan regelt de realisatie van een nieuwe hoogspanningsverbinding die onze 
gemeente zal doorsnijden en effect zal hebben op landschap en leefbaarheid. Wij faciliteren 
deze ontwikkeling. Het gaat om afvoer van energie naar het achterland, waarbij onze 
gemeente voor een belangrijk deel fungeert als doorvoerroute.  
Daarbij komt dat Tennet, evenals Enexis, moet anticiperen op de toenemende elektrificering 
en teruglevering in de samenleving. Door middel van investeringen, in zowel netwerken als 
stations, krijgt de regionale energie-infrastructuur de komende jaren meer capaciteit. En dat 
komt weer ten goede aan de haalbaarheid van de Regionale Energie Strategie (RES). De 
RES West-Brabant is een samenwerkingsverband van 16 gemeenten, 2 waterschappen, 
provincie Noord-Brabant en de netbeheerder. 
 
Van belang hierbij is verder dat deze nieuwe doorvoerroute een optimale inpassing in het 
landschap dient te verkrijgen. Hierbij moeten we ook de kansen benutten met andere 
projecten, zoals bv. de nog verder te ontwikkelen Ecologische Verbinding Zones. Graag 
pakken we dit samen met u op. 
Mastposities dienen voor een optimale inpassing in het landschap zoveel als mogelijk 
synchroon te gaan lopen, als er een tweede hoogspanningsverbinding bij komt, zodat er  
geen verstorend effect op het landschap ontstaat. Als gemeente vinden we dat het exact 
bepalen van de mastposities in goed overleg met alle betrokkenen opgepakt dient te worden. 
 
Tijdelijke werkterreinen/Tijdelijke verbindingen/Tijdelijke maatregelen 
Ten behoeve van de aanleg van de verbinding zijn ook tijdelijk werkterreinen en bouwwegen 
nodig.  
Op enkele plaatsen in het plangebied, zoals ook ten westen en ten oosten van Hooge 
Zwaluwe  zullen gedurende de aanleg van de hoogspanningsverbinding tijdelijke 
verbindingen aanwezig zijn. Het is voor ons onduidelijk wat die tijdelijkheid inhoudt en 
wanneer de aanvang daarvan plaats vindt. 
In de regels wordt uitgegaan van verschillende termijnen van tijdelijkheid, de ene keer 1 jaar, 
dan 5 of 7 jaar en uit het veld horen we dat het wel tot 10 jaar kan duren. 
 
Voor de aanleg van de nieuwe verbinding en sloop van de bestaande 150 kV-verbinding 
rondom Hooge Zwaluwe zijn dus veel tijdelijke maatregelen nodig. Deze tijdelijke situaties 
zullen mogelijk 10 jaar of nog wel langer bestaan, als deze ter voorbereiding bij aanvang al 
moeten worden gerealiseerd en pas verdwijnen na de ingebruikname van het gehele nieuwe 
netwerk. Een goed proces om tot een oplossing te komen die voor alle betrokkenen 
aanvaardbaar is, is noodzakelijk.  
Wij roepen u en TenneT op om duidelijkheid te geven naar alle bewoners en naar ons, en 
daarbij alle betrokkenen goed te betrekken bij het plannen van tijdelijke maatregelen, 
verkeersroutes voor het bouwverkeer enzovoorts.  
Het is van enorm belang om dit vooraf, tijdig, eenduidig en goed te communiceren met 
betreffende gemeenten, de grondeigenaren en bewoners, mede op de toenemende druk op 
de leefbaarheid van het gebied die dat met zich mee kan brengen. 
 
Inpassingsplan versus geldende bestemmingsplan versus archeologiebeleid 
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Het inpassingsplan wordt na vaststelling, door de ministers, geacht onderdeel uit te gaan 
maken van de vigerende bestemmingsplannen en beheersverordeningen van de 
verschillende gemeenten. Het inpassingsplan voorziet in de toevoeging van een bestemming 
en/of dubbelbestemming.  
 
Het vigerende bestemmingsplan blijft gelden.  
Wanneer er echter verschil is tussen het geldende bestemmingsplan en bv. een 
dubbelbestemming van de archeologieregels worden de regels van het inpassingsplan als 
dubbelbestemming van toepassing verklaard, en gelden de regels van het gemeentelijk 
bestemmingsplan niet meer. 
In het inpassingsplan is aangegeven dat het tracé zo is gekozen dat door het leggen van de 
dubbelbestemmingen geen strijdigheid ontstaat met de bestemmingen in de vigerende 
bestemmingsplannen.  
 
In ons geldende bestemmingsplan is lokaal archeologisch beleid verankerd. Dat is niet 
opgenomen of doorvertaald in het inpassingsplan. Zie hiervoor onze aparte bijlage en advies 
van onze regio archeoloog op dit punt. 
Wij verzoeken u de geldende regels van het lokale archeologische beleid in het 
inpassingsplan op te nemen, teneinde de strijdigheid met het geldende bestemmingsplan te 
voorkomen. 
 
Gevoelige bestemmingen 
Voor de gevoelige bestemmingen vragen we om een ruimhartige toepassing van de 
uitkoopregels (niet alleen naar de letter, maar ook op maatschappelijk gedragen wijze). 
 
Communicatie 
Met dit voorontwerp staan we aan het begin van het besluitvormingstraject om te komen tot 
vaststelling van het inpassingsplan. Wij wensen in dit verband het belang van een goede en 
constante communicatie met de betrokken inwoners gedurende het gehele traject te 
beklemtonen. Niet alleen rondom de maatregelen tijdens de bouw en sloop, maar ook in de 
gesprekken met de eigenaren van gevoelige bestemmingen. Ons bereiken geluiden dat de 
eigenaren van deze gevoelige bestemmingen, zich niet altijd goed gehoord voelen in de 
gesprekken met Tennet. Het gaat in deze gesprekken over de woning van mensen, de plaats 
waar hun thuis is. Wij proberen als gemeente deze bewoners te ondersteunen daar waar 
mogelijk. Maar wij roepen u en Tennet op in deze gevoelige gesprekken goed aandacht te 
besteden aan de positie van de eigenaren.  
Gelet op de bovenstaand geschetste problematiek verdient naar onze mening een zeer 
intensieve communicatie met de omwonenden. Veel onrust kan voorkomen worden door 
tijdige, uitgebreide en zorgvuldige berichtgeving over (ook voorbereidende) werkzaamheden 
en tijdelijke maatregelen.  
Daarnaast vragen wij aandacht om een totaalplanning in tijd te maken en te communiceren, 
zowel voor het proces en procedure van het inpassingsplan, maar ook inclusief de uitvoering 
en oplevering van het project als geheel. 
 
Ten slotte 
Bij de inhoud van het voorontwerp hebben wij nog de nodige vragen en opmerkingen. Wij 
hebben er voor gekozen om deze detail-reacties in een bijlage te vermelden.  
 
Wij verzoeken u hiervan kennis te nemen en wachten uw reactie op onze brief met bijlage 
met belangstelling af. 
  
 
 
 Met vriendelijke groet, 
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 Bijlage(n): 2 

Het college van burgemeester en wethouders van 
Drimmelen 

  

 
  

 

J.L.W. Liebregt drs. G.L.C.M. de Kok 

De gemeentesecretaris 
  

De burgemeester 




