NOTITIE

Beoordelingskader ZW380 Oost
Projectspecifieke Q&A
28 februari 2017

1. Algemeen
Het beoordelingskader vormt het kader voor de bepaling van de milieueffecten in het MER. Hierin
wordt beschreven welke effecten in het MER worden beschreven en hoe deze beoordeeld worden.
De systematiek die in dit beoordelingskader is opgenomen, hanteert TenneT voor alle nieuwe
380kV projecten. Er is ruimte om project specifieke zaken toe te voegen aan het
beoordelingskader en toelichtingen/verduidelijkingen toe te voegen aan andere project specifieke
documenten. Dit document geeft aan welke onderwerpen hiervoor zijn aangedragen door de
samenwerken overheden en verschillende indieners. Over een aantal van deze onderwerpen is
advies gevraagd aan de Monitoringscommissie. Dit document geeft aan hoe TenneT hiermee om
gaat.

2. Nieuwe inzichten
De Startnotitie en de Richtlijnen zijn in 2009 gepubliceerd. Sindsdien zijn er de nodige
rekenmethodieken en wet- en regelgeving gewijzigd. De Monitoringscommissie is van mening dat
afwijking van de richtlijnen uit 2009 juridisch een gevoelige zaak is en daarom zorgvuldig
onderbouwd dient te worden. De Commissie adviseert om in het MER apart aan te geven welke
nieuwe inzichten zijn verwerkt en waarom dat opportuun was. Dit geldt ook voor de nieuwe
inzichten betreffende nut en noodzaak van de nieuwe verbinding.
! TenneT zal relevant voortschrijdend inzicht in het MER meenemen en onderbouwen
waarom dit aan de orde is. TenneT bespreekt dit onderwerp met de Commissie voor de
milieueffectrapportage.
3. Naamgeving beoordelingskader
De Monitoringcommissie adviseert om in het vervolg de aanduiding “vergelijkingskader” te
hanteren waar tot nu toe werd gesproken over het “beoordelingskader".
! TenneT neemt deze suggestie niet over, De term beoordelingskader is gebruikelijk jargon
in milieueffectrapportages.
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4. Voorkómen van nieuwe doorsnijdingen
In de discussie over de verschillende tracéalternatieven is naar voren gebracht dat het zuidelijk
tracé niet voldoet aan de richtlijnen uit SEVIII, omdat het niet uit gaat van het principe van
bundeling van infrastructuur en omdat dit tracé kan worden geduid als een nieuwe doorsnijding. Dit
punt is voorgelegd aan de Monitoringscommissie.
De Monitoringscommissie is van oordeel dat SEVIII richtlijnen bevat (en dus geen harde
randvoorwaarden), waarvan (beargumenteerd) kan worden afgeweken. In het onderhavige geval
is de Monitoringcommissie van oordeel dat een ruime keuze van tracéalternatieven bevorderlijk is
voor een goede MER-studie en een brede afweging van mogelijke tracés voor een nieuwe
hoogspanningsverbinding. Tegen dit licht vormt SEVIII volgens de Monitoringscommissie geen
belemmering om het zuidelijke tracé mee te nemen in het MER-onderzoek.
! Tennet neemt alternatief Rood mee in het MER.
De Monitoringscommissie geeft aan dat het van belang is om bij keuze van het
voorkeursalternatief (VKA) nadrukkelijk het criterium van bundeling met infrastructuur en het
(zoveel mogelijk) voorkomen van nieuwe doorsnijdingen inzichtelijk te maken en te betrekken bij
het maken van keuzen. De commissie adviseert om dit tot uiting te laten komen in een apart
hoofdstuk (of paragraaf) in het MER.
Daarmee wordt voorkomen dat de effectbepaling op natuur, waar mogelijk gesaldeerd wordt op
lengte doorsnijding, vermengd wordt met de vraag hoe een alternatief scoort op de SEVIII richtlijn.
! TenneT beschrijft dit in een aparte paragraaf op in het Hoofdrapport van het MER.
De Monitoringscommissie is ook gevraagd wat de juiste definitie is van nieuwe doorsnijdingen. De
aanleiding van deze vraag is dat indieners van mening zijn dat het zuidelijk tracé moet worden
bezien als een nieuwe doorsnijding.
De Monitoringscommissie onderschrijft het door TenneT gehanteerde argument met betrekking tot
het zuidelijk tracé, dat het geen nieuwe doorsnijding is omdat het een combitracé betreft, niet. De
Commissie stelt dat dit zou impliceren dat een nieuwe doorsnijding een zekere gelijkwaardigheid
zou krijgen aan een gebundeld tracé als je maar combineert. De Commissie stelt dat dit niet de
bedoeling is van de richtlijn.
De Monitoringscommissie stelt dat het bij de definitie van “nieuwe doorsnijding" niet zou moeten
gaan over de vraag hoever een nieuwe lijn van een bestaande af moet liggen om te kunnen
spreken van een nieuwe doorsnijding. Bij een bundelingsalternatief wordt beoogd om de
hoogspanningsverbinding aan te leggen in een zone die toch al wordt belast met infrastructuur, al
dan niet een hoogspanningsleiding. Wordt er een nieuwe hoogspanningsverbinding aangelegd in
een nog niet met infrastructuur belast gebied, dat kan dichter en verderaf van een
infrastructuurbundel zijn, dan is er sprake van een nieuwe doorsnijding.
! TenneT benoemt alternatief Rood in deelgebied 3 als een nieuwe doorsnijding.
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5. Netbelasting
In de Handreiking RIVM van oktober 2015 staat dat “als in redelijkheid kan worden verwacht dat
een circuit zwaarder is of zal worden belast dan 30% respectievelijk 50% kan het bevoegd gezag
(…) besluiten de berekening van de omvang van de magneetveldzone met een hogere
rekenstroom te laten uitvoeren". De Monitoringscommissie is gevraagd om een visie te geven op
het maken van een gevoeligheidsanalyse en de manier waarop met de uitkomsten daarvan kan
worden omgegaan.
De Monitoringcommissie constateert dat in het verleden overschrijdingen van de 30% cq 50%
belasting hebben plaats gevonden en dat deze zich ook in de toekomst kunnen voordoen. De
Monitoringcommissie is van mening dat gerekend moet worden met percentages die
toekomstbestendig zijn en adviseert om in het kader van een gevoeligheidsanalyse ook de
effecten inzichtelijk te maken van een hogere belasting van het net op de magneetveldzone en de
gevoelige bestemmingen. De Monitoringcommissie heeft ook geadviseerd om bij de berekening de
meest recente Handreiking van het RIVM (versie 4.1 uit 2015) te hanteren, omdat hierdoor de
meest actuele inzichten worden gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van het MER.
! TenneT hanteert in beginsel de meest recente Handreiking van het RIVM (versie 4.1 uit
2015). De berekeningen die moeten worden uitgevoerd zijn zeer gedetailleerd. Dit
detailniveau is vereist voor het VKA om precies te kunnen bepalen welke woningen een
aanbod tot uitkoop krijgen. Ook is het VKA verder uitgewerkt dan de MER-alternatieven. In
het MER is een minder gedetailleerde berekeningsmethode gehanteerd die voldoende
inzicht geeft in de ligging van de magneetveldzones van de alternatieven, zodat de
alternatieven en varianten op een verantwoorde wijze met elkaar vergeleken kunnen
worden.
! TenneT heeft de belastingen van de lijn voor de komende 10 jaar berekend op basis van
zo realistisch mogelijke uitgangspunten. Het uitrekenen van belastingen voor een langere
periode levert, gezien de ontwikkelingen die zich in de energiesector voordoen, geen
berekeningen met een grotere nauwkeurigheid op.
6. Effecten nieuwbouw en amoveren
Er bestaat bezorgdheid bij indieners dat het MER de effecten van de nieuwbouw en het amoveren
van lijndelen saldeert, waardoor met name de effecten op landschap en natuur worden
verdoezeld. Daarom is gevraagd om voor alle thema’s de gevolgen van de aanleg van nieuwe
lijnen en die van te amoveren lijnen in hetzelfde tracé afzonderlijk te beschrijven.
! TenneT herkent dit risico en geeft de effecten van nieuwe en te amoveren lijnen
afzonderlijk, dus niet gesaldeerd weer.
7. Gevoelige bestemmingen
Bij het bepalen het aantal gevoelige bestemmingen wordt bij bundeling uitgegaan van bestaande
en nieuwe gevoelige bestemmingen. De Monitoringscommissie is gevraagd een advies te geven
over vraag of de bestaande en nieuwe gevoelige bestemmingen afzonderlijk inzichtelijk gemaakt
worden en in welk document dit moet worden gerapporteerd.
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De Monitoringscommissie beveelt aan om duidelijk te maken welke bestemmingen erbij komen, en
welke er eventueel af gaan en deze resultaten op te nemen in het hoofdrapport van het MER.
! TenneT beschrijft in in het MER de gevoelige bestemmingen van de alternatieven en
varianten, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de nieuwe en de bestaande
bestemmingen. Ook wordt het aantal vrijgespeelde bestemmingen in beeld gebracht.
8. Ecologische Hoofdstructuur
TenneT heeft een aantal traceringsprincipes gehanteerd. Eén van deze principes betrof de
Ecologische Hoofd Structuur (EHS). In startnotitie uit 2009 staat dat voor EHS een “nee-tenzij”
regime geldt. In de tracering is hier zoveel als redelijkerwijs mogelijk rekening mee gehouden. Dat
betekent dat EHS niet doorsneden is, tenzij er geen andere mogelijkheden zijn. Inmiddels is EHS
hernoemd tot Natuur Netwerk Nederland (NNN). Daarnaast is er ook een door de provincie
aangewezen Natuur Netwerk Brabant (NNB). Ook zijn er Natura 2000 gebieden.
! TenneT brengt in het MER de effecten van de lijn op de Natura 2000 gebieden, de NNNgebieden en de provinciale NNB-gebieden die de lijn passeert in beeld door de oppervlakte
in deze gebieden te berekenen aan de hand van de lengte en de breedte van de ZROstrook. Het effect wordt in hectares uitgedrukt.
De effecten van de lijn worden niet bepaald door de zakelijk recht stroken, maar deze stroken
bepalen de oppervlakte waarop bepaalde gebruiksbeperkingen gelden. De aard van het effect is
afhankelijk van de aard van het natuurgebied.
! TenneT brengt voor de bijzondere natuurwaarden in de Natura 2000 gebieden en in de
NNN- en NNB-gebieden de effecten in beeld die ontstaan als gevolg van het plaatsen van
de mastvoeten.
! TenneT brengt specifiek voor het bos in de natuurgebieden en andere bossen de effecten
in beeld van de lijn voor zover die het bos doorsnijdt en er bomen gekapt moeten worden.
De effecten van de kap moeten worden gemitigeerd. Dit is gebeurd door bij de tracering
rekening te houden met de ligging van de EHS.
Voor het VKA zal de tracering verder geoptimaliseerd worden en kunnen de effecten
mogelijk verder gemitigeerd worden. De effecten die zich desondanks voordoen moeten
gemitigeerd worden bijvoorbeeld door lokale herontwikkeling van natuur. Wanneer dat niet
mogelijk is, moeten de effecten gecompenseerd worden. Bij het bepalen van de omvang
van de benodigde compensatie speelt de kwaliteit en ouderdom van het aangetaste bos
een rol.
! Het ruimtegebruik van de lijn in bos wordt in het achtergronddocument Ruimtegebruik
beschreven.
9. Vleermuizen
Er zijn vragen gerezen over de manier waarop de effecten op vleermuizen in beeld gebracht
worden. Het beoordelingskader geeft aan dat wordt gekeken naar het aantal doorsnijdingen van
bomenrijen/gebieden. Aan de Monitoringscommissie is de vraag voorgelegd of de systematiek
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voor het bepalen van effecten op vleermuizen aangepast/aangevuld dient te worden op basis van
de project specifieke situatie bij ZW380kV-Oost. De Monitoringcommissie is van mening dat niet
alleen informatie over vliegroutes van vleermuizen relevant is, maar ook informatie over de
verblijfplaatsen van vleermuizen. De Commissie suggereert dat hiervoor gebruik gemaakt kan
worden van veldkennis van terrein beherende organisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten,
het Landschap).
Effecten van de nieuwe lijn op vliegroutes van vleermuizen kunnen ontstaan door de kap van
bomen.
! TenneT beschrijft de effecten van de nieuwe lijn op het leefgebied van vleermuizen als het
aantal doorsnijdingen van lijnvormige elementen met bomen.
Om ook de exacte effecten van de lijn op de leefgebieden van vleermuizen in beeld te brengen is
het nodig deze gebieden te kennen. Inventarisatie van de beschikbare informatie van de
verschillende terrein beherende organisaties laat zien dat deze informatie niet gebied dekkend is.
Op basis van deze informatie kan geen kwalitatief goede effectbeschrijving worden opgesteld.
! TenneT neemt de specifieke leefgebieden van vleermuizen in bos niet als specifiek
onderdeel op in het MER. Vleermuizen maken deel uit van de groep bosbewonende
beschermde zoogdieren. TenneT neemt de effecten van het verdwijnen van bos als
leefgebied van beschermde zoogdieren op in het MER.
10.

Schaalverdeling ruimtegebruik, functie bos

Er zijn vragen gerezen over de beoordeling van het ruimtegebruik van de lijn in bos. Dit komt aan
de orde in het thema Ruimtegebruik.
! TenneT laat naar aanleiding van de discussie hierover de beoordeling van het
ruimtegebruik in bos onder het thema ruimtegebruik achterwege. De beschrijving van de
natuurwaarden en dus ook bos die effecten ondervinden is opgenomen in het thema
natuur.
11.

Diverse functies

Er is gevraagd of het MER aandacht besteed aan waterbergingsgebieden.
! TenneT geeft aandacht aan waterbergingsgebieden in het achtergronddocument Bodem
en Water.
Ook heerst zorg dat alleen bos aan de orde komt, en niet kassen en boomkwekerijen.
! TenneT geeft aandacht aan kassengebieden in het achtergronddocument Ruimtegebruik.
! TenneT hanteert het uitgangspunt dat de lijn geen beperkingen oplevert voor
boomkwekerijen. Deze functie komt daarom in het MER niet aan de orde.
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In de pas lopen

Er zijn vragen gesteld over het mastenplan van de lijnen. De voorkeur is dat de masten bij
bundeling in de pas lopen.
! In de effectbeschrijving van de lijn op Landschap en Cultuurhistorie is het in de pas lopen
geen beoordelingscriterium. Het is voor de vergelijking van de alternatieven in het huidige
stadium van de planvorming nog niet onderscheidend.
In de meeste andere effectbeschrijvingen is het fysieke ruimtegebruik van masten van belang.
Hiervoor is het aantal masten van belang. Om die te kunnen bepalen is in het MER uitgegaan van
een gemiddelde veldlengte. Hiermee zijn realistische mastposities bepaald die op regelmatige
afstanden zijn geplaatst en hierdoor zo goed mogelijk in de pas lopen bij bundeling.
! Het definitieve mastenplan wordt in de nadere uitwerking en detaillering van het VKA
bepaald.
13.

MMA

Er is gevraagd naar de wijze waarop het MMA wordt bepaald.
! In het MER wordt één MMA voor de hele lijn van Rilland tot Tilburg opgenomen.
! Het MMA wordt in twee stappen opgebouwd:
o Eerst worden op basis van de Achtergronddocumenten alle milieueffecten voor elk
deelgebied op rij gezet. Dit wordt voor elk deelgebied op de zelfde manier gedaan.
o Nadat de milieueffecten voor elk deelgebied op een rij zijn gezet, wordt het MMA over de
hele lijn van Rilland tot Tilburg bepaald. Hierbij wordt zowel vanuit de mens als vanuit
omgeving geredeneerd.

