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Geachte heer van Dorssen,
Onlangs stuurde u ons per mail verzoeken tot Bro- en Wro-vooroverleg voor
het project Zuid-West 380 kV Oost, de nieuwe hoogspanningsverbinding
tussen Rilland en Tilburg. U vroeg in deze mails om reacties op het
toegezonden rijksinpassingsplan en bijbehorende documenten. In deze brief
geven wij u onze opmerkingen.
Inleiding
Voorliggende verzoeken tot vooroverleg betreffen de nieuwe
hoogspanningsverbinding Rilland-Tilburg die ook in onze gemeente gaat
komen. Deze verbinding zal binnen onze gemeente grotendeels ondergronds in
de bestaande buisleidingenstraat aangelegd gaan worden. De bestaande
hoogspanningsverbinding aan de noordkant van onze gemeente zal na aanleg
van deze nieuwe verbinding verdwijnen. Als gemeente Woensdrecht zijn we
ons bewust van het belang van deze nieuwe hoogspanningsverbinding voor het
landelijke elektriciteitsnetwerk. In deze reactie gaan we graag in op enkele
aspecten die voor de gemeente Woensdrecht belangrijk zijn voor voorliggende
planontwikkeling.

Advies
1. Planologische regeling
Voorliggend rijksinpassingsplan voorziet in een planologische regeling voor de
nieuwe hoogspanningsverbinding, waarbij deze grotendeels ondergronds in de
bestaande buisleidingenstraat gerealiseerd gaat worden. Ook de ondergrondse
aansluitingen naar het hoogspanningsstation Woensdrecht zijn opgenomen in
dit plan. Wij zien dat deze tracés zijn weergegeven zoals overeengekomen in
de doorlopen voortrajecten. Daarnaast zijn we tevreden dat ook het
planologisch verwijderen van de straks overbodige
hoogspanningsverbindingen in deze plannen reeds meegenomen is, zoals ook
overeengekomen in de als samenwerkende overheden uitgebrachte regionale
adviezen.
2. Landschappelijke inpassing
De nieuwe hoogspanningsverbinding moet goed ingepast worden in de
omgeving. In de gemeente Woensdrecht verdient vooral het toekomstige
opstijgpunt in het open polderlandschap de nodige aandacht. In bijgevoegd
landschapsplan wordt hier al aan gerefereerd. Nu is in de stukken aangegeven
dat voorliggend landschapsplan pas een conceptstuk is en is er nog geen
concreet zicht op hoe de landschappelijke inpassing in onze gemeente vorm
gaat krijgen. Hierbij willen we dan ook specifieke aandacht blijven vragen
voor de verdere landschappelijke inpassing van de nieuwe
hoogspanningsverbinding en specifiek het toekomstige opstijgpunt in het open
polderlandschap.
3. Mogelijke hinder tijdens aanleg
Als gemeente zijn we verheugd dat het overgrote deel van de nieuwe
hoogspanningsverbinding binnen onze gemeente ondergronds in de bestaande
buisleidingenstraat aangelegd gaat worden, mede gezien dat de nieuwe
hoogspanningslijn in een gevoelig gebied gaat komen met vele natuur- en
landschapswaarden. Maar gezien die waarden vragen we ook aandacht voor
het effect van de aanleg van de hoogspanningsverbinding op de omgeving,
zowel voor de gebruikers van deze omgeving als de natuur(waarden) in dit
gebied. We vertrouwen erop dat u er op toeziet dat de mogelijke hinder en
overlast van de aanleg van deze verbinding voor de omgeving zo veel als
mogelijk beperkt wordt. Tevens gaan we er vanuit dat indien gevolgen voor
natuur en landschap in de omgeving onvermijdelijk zijn tijdens de aanleg deze
zo veel mogelijk beperkt worden en eventuele schade zo spoedig mogelijk
hersteld wordt.

Tot slot
Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Om u snel van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u vriendelijk om het
zaaknummer Z21.00783 te vermelden.
Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders,
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