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Datum "' 2 6 FEBRUARI 2021 
Betreft Zuid-West 380kV-Oost: Bosroute 

Geachte mevrouw De Gorter-Manhoudt, 

In uw brief van 8 februari 2021 vraagt u om een heroverweging van het tracé in 
uitwerkingsgebied 10 van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost; 
de zogenoemde Bosroute. Aanleiding hiertoe zijn met name de aanwezigheid van 
een stuifduinencomplex met ecologische en cultuurhistorische betekenis en de 
mogelijkheid om te voorkomen dat een daar gelegen woning binnen de 
magneetveldzone van de verbinding valt. 

Na bestudering van de beschikbare informatie constateer ik dat de door u 
ontworpen variant met de naam Bruin Plus zoveel als mogelijk rekening houdt 
met de wensen en bezwaren van de belanghebbenden. Het betreft in het 
bijzonder de bewoners van Kraanven te Loon op Zand, Natuurmonumenten en de 
gemeente Loon op Zand. U geeft terecht aan dat het niet mogelijk is om aan alle 
- tegengestelde - belangen volledig invulling te geven. 

Ik heb van de gemeente Loon op Zand bijgevoegd advies ontvangen dat wordt 
bevestigd door de Samenwerkende Overheden. Uit uw effectbeschrijving blijkt dat 
Bruin Plus voldoet aan de voorwaarden die de gemeente stelt om in te kunnen 
stemmen. 

Ik stem daarom in met de variant Bruin Plus. Ik verzoek u de omgeving te 
informeren over het nieuwe tracé en de komende maanden waar mogelijk te 
betrekken in aanloop naar het ontwerp-inpassingsplan. Een afschrift van deze 
brief stuur ik aan de Samenwerkende Overheden en aan de gemeente Loon op 
Zand. 

Behandeld door 
drs. F.J. van Dorssen 

T 088 042 5095 
frank.vandorssen@rvo.n1 
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DGKE-WO / 21048564 

Uw kenmerk 
002.678.20 0899979 

Bijlage(n) 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze: 

M. Hetem M'Sc. 
MT-lid diréctie Warmte en Ondergrond 
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