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Geachte minister,

Op 25 februari 2021 hebben raad en college van Halderberge namens u het voorontwerpRijksinpassingsplan met MER en concept-landschapsplan over de nieuw aan te leggen
hoogspanninsverbinding Zuid-West 380kV Oost ontvangen. Wij hebben hiervan kennisgenomen.
Het geeft ons aanleiding om hierop te reageren in het kader van het vooroverleg. Dit doen wij
middels deze brief en toegevoegde bijlage. Deze reactie kunt u lezen als een gezamenlijke reactie
van ons college en gemeenteraad.
Wij vertrouwen erop dat u in het vervolgtraject met deze reactie rekening houdt en ook zodanig
verwerkt in het ontwerp-Rijksinpassingsplan, MER, landschapsplan en/of andere relevante stukken
die komende tijd worden opgesteld.
Onze reactie bestaat uit deze brief en een bijlage. In de bijlage zijn alle inhoudelijke opmerkingen
en vragen opgenomen, grotendeels gericht op grondgebied van de gemeente Halderberge.
Een aantal belangrijke punten hebben we hieronder uitgelicht en voorzien van een korte toelichting
in deze brief.
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Blijvend streven om impact voor Halderberge te verkleinen
In het voortraject, vanaf 2008 tot heden, hebben wij en ook andere betrokkenen in Halderberge
(waaronder de bevolkingsgroepen Stichting Belangengroep Oud Gastel Stampersgat en
Actiecomité Halderberge) ingezet op maximale bundeling en combinatie van de nieuwe
hoogspanningsverbinding ten westen van de Al 7. Eerder zijn door u en u voorgangers diverse
tracés uitgewerkt op ons grondgebied die zouden leiden tot een verdere verspreiding. Vanaf 2015
is een breed participatietraject ingezet om met betrokkenen in het gebied, waaronder ook met
Samenwerkende Overheden, te zoeken naar een meest gedragen tracé, Initiatiefnemer TenneT
heeft hierbij ook gekeken naar wat technisch mogelijk was. En vanuit het ministerie is daarnaast
ook gekeken naar de financiële haalbaarheid.
We zijn tevreden dat u bij uw tracékeuze, zoals thans in het voorontwerp-inpassingsplan is
overgenomen, het advies van Samenwerkende Overheden met betrekking tot grondgebied
Halderberge heeft overgenomen. Dit sluit ook aan de gemeentelijke visie om bestaande en nieuwe
grootschalige infrastructuren zoveel mogelijk te bundelen en te combineren in plaats van verdere
verspreiding. De nieuwe verbinding ligt in de infrastructurele zone zoals deze ook door onze
gemeenteraad is vastgelegd in de Structuurvisie van Halderberge.
Desondanks zijn we van mening, dat de nieuwe verbinding leidt tot een enorme impact op ons
grondgebied en op onze inwoners, ondernemers en overige gebruikers. Ook vanwege het feit dat
er al sprake is van bestaande hoogspanningsverbindingen in Halderberge en deze niet allemaal
verdwijnen door de aanleg van deze nieuwe hoogspanningsverbinding. Ook het relatief hoge
aantal gevoelige bestemmingen (11) in onze gemeente en de lengte van het tracé over ons
grondgebied heeft het tracé een enorme impact voor Halderberge.
We vragen u daarom stellig om alert te blijven op mogelijkheden die deze impact doen verkleinen
en hier ook naar te handelen.
In deze fase wordt door TenneT aangegeven dat de techniek het niet toelaat om meer
verbindingen met elkaar te bundelen in een mast, waarbij bijvoorbeeld de bestaande ZW380kV
verbinding niet kan worden gecombineerd met de nieuwe verbinding. Ook ondergronds aanleggen
zou nu niet verder mogelijk zijn. We willen hierbij ook nadrukkelijk aandacht vragen voor het
alternatief wat door de Coöperatieve Vereniging van Vestigende Bedrijven op Borchwerf II aan
TenneT is aangedragen voor het aanleggen van de hoogspanningsverbinding in de nabijgelegen
buisleidingenstraat.
Wellicht dat in de loop naar de uitvoering wel mogelijkheden en/of technieken worden ontwikkeld
voor dergelijke ontwikkelingen en daar op dit project gebruik van gemaakt kan worden. Die
mogelijkheid willen we in elk geval nu niet uitsluiten. We zien de mogelijkheid voor dergelijke
toekomstige (technologische) ontwikkelingen graag terugkomen in het inpassingplan.
Zorgvuldig proces en coulant richting betrokkenen
Zoals in het vorige punt is beschreven, heeft de nieuwe hoogspanningsverbinding een enorme
impact op onze inwoners, ondernemers en overige gebruikers. We verzoeken u ook voor hen de
impact zoveel als mogelijk te beperken en zorgvuldig en coulant met hun belangen om te gaan in
het vervolgproces.
Voor de gevoelige bestemmingen vragen wij om een ruimhartige toepassing van de uitkoopregels
(niet alleen naar de letter, maar ook op maatschappelijk gedragen wijze).
We vragen u in het inpassingsplan te regelen dat de impact door de hoogspanningsverbinding
voor onze ondernemers zo beperkt mogelijk is.
Voor de gevoelige bestemmingen van agrarische bedrijven benadrukken wij het belang van het
behoud van de bedrijfswoning nabij de bedrijfsgebouwen. We vragen de uitkoopregeling hiervoor
nader in het inpassingsplan toe te lichten, waarbij ook duidelijk is dat de hiervoor noodzakelijke
procedures voor rekening van TenneT zijn.

Voor de bedrijven op Borchwerf II, en zeker voor de bedrijven op korte afstand van de
hoogspanningsverbinding, vragen wij u zorg te dragen dat zij niet worden beperkt in
bedrijfsvoering, alsook in hun zichtlocatie.
Indien wordt geconstateerd dat op bedrijfslocaties door de hoogspanningsverbinding toch extra
maatregelen moeten worden getroffen, dan dienen deze maatregelen door TenneT in volledige
afstemming met de betreffende ondernemer te worden vastgesteld en op kosten van TenneT te
worden uitgevoerd, als ook eventuele schade te worden vergoed.
Omdat de mastposities niet in dit inpassingsplan zijn meegenomen, maar zeker impact hebben
voor ons grondgebied en met name ook voor de betreffende grondeigenaren, verzoeken wij u deze
uitwerking in goed overleg met de betrokkenen op te pakken.
Daarnaast vragen wij aandacht voor een zorgvuldige en constante communicatie met alle
betrokken inwoners, ondernemers en overige gebruikers, inclusief gemeente gedurende het
gehele vervolgtraject, waaronder ook alle voorbereidende werkzaamheden en tijdelijke
maatregelen. Tijdige en transparante communicatie en meer en actief verbinding zoeken met en in
gesprek gaan met betrokkenen, kan veel onrust voorkomen.
Deze zorgvuldige communicatie vragen wij nadrukkelijk ook in samenspraak met de Coöperatieve
Vereniging van Vestigende Bedrijven Borchwerf II op te pakken, waar nog niet alle vragen en
zorgen zijn weggenomen. Er is hierbij in ieder geval behoefte om de bedrijven op Borchwerf II nog
te voorzien van een inhoudelijke toelichting, waarom een tracé om het bedrijventerrein heen niet
de voorkeur van u en TenneT heeft.
Ook vragen wij u en TenneT in gesprek te blijven/gaan met betrokkenen over zorgpunten, zoals
gezondheid en effecten op bedrijfspanden, met als uitgangspunt om deze zorgen weg te nemen.
Duidelijkheid over impact tijdelijke voorzieningen en werkzaamheden
Het doet lijken of de tijdelijke maatregelen voor de aanleg van de hoogspanningsverbinding
misschien korter dan een jaar duren. Aangezien de tijdelijke maatregelen als eerste worden
gerealiseerd in de bouwfase en pas als laatste weer worden gesloopt, zal dit over meerdere jaren
gaan.
Bij de hele onderbouwing van de tijdelijke masten, wordt niet ingegaan op de periode van deze
tijdelijkheid en of de lengte van die periode effect heeft op de gevolgen voor de leefomgeving,
bodem en natuur. We vragen u deze duidelijkheid alsnog te geven in het inpassingsplan en MER
en hier vervolgens zorgvuldig naar te handelen.
Omdat het gebied Kralen/A17 te Oud Gastel al een druk verkeersknoopppunt is en hier behoorlijk
veel (tijdelijke) voorzieningen en werkzaamheden worden voorzien, vragen wij extra aandacht voor
dit gebied.
Borging landschappelijke inpassing en compensatie
Het inpassingsplan verwijst naar het landschapsplan. Dit landschapsplan is als concept versie
meegenomen en het participatietraject met alle betrokkenen is hierbij nog niet verwerkt. Om die
reden kunnen wij nu nog niet op het totaal beeld reageren en sluiten wij een vervolgreactie hierop
niet uit.
Wat we momenteel in de concept versie in ieder geval nog missen, is de landschappelijke
inpassing van de 3 opstijgpunten van de 150kV verbinding. Met de overige inpassingen en
compensatie in het concept plan, waaronder ook de bijdrage aan het versterken van het project
Gastels Laag zijn, zijn wij tevreden en werken we het komende traject graag met TenneT verder
uit. Wij vragen u deze inpassing en compensatie zorgvuldig in het inpassingsplan te borgen, zodat
de uitvoering en het behoud conform dit landschapsplan is vastgelegd. We gaan ervan uit dat ook
de procedurele kosten voor rekening van TenneT zijn.

Voor de gehele reactie verwijzen wij u naar de bijlage. Wij vragen u alle reacties in behandeling te
nemen en te voorzien van antwoord.
We wachten uw reactie op onze brief met bijlage met belangstelling af. Daarnaast blijven we graag
in gesprek met uw ministerie en TenneT en willen graag blijven meedenken over het vervolgproces
en uitwerking van het tracé en landschappelijke inpassing.
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