
Het Ministerie van Economische Zaken en  
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
werken samen met TenneT TSO B.V. aan de  
Zuid-West 380 kV verbinding. 

Nieuwsbrief

In verbinding met EZ
De besluitvorming van het definitieve tracé voor de hoogspannings-
verbinding Zuid-West 380 kV is een taak van de Ministeries van EZ 
en IenM. Het nemen van de juiste beslissing is iets dat jaren duurt. 
Sandra van Weyenberg-Quik is projectleider bij de overheid en legt 
uit hoe dit proces verloopt. 

Langs de lijn
Voor de aanleg van de nieuwe verbinding Zuid-West 380 kV is ook 
een nieuw hoogspanningsstation nodig. Tijdens de fase waarin het 
voorkeurstracé is uitgewerkt is de keuze gevallen op de locatie waar 
zich nu deels de effluentvijver van Waterschap de Dommel bevindt. 
Marcel Brands licht toe hoe dit opgelost wordt.

Hoe komt een definitief tracé tot stand?
Wat we nu de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV noemen, 
begon in 2008 met station Borssele als beginpunt en zonder exact 
eindpunt. De drie tracécoördinatoren van TenneT en een planoloog 
vertellen wat er allemaal bij komt kijken om tot een definitief tracé te 
komen.

3

6

8

NR 1

april  2013



In verbinding met EZ 3

Technische snufjes 4

TenneT aan het woord 5

Langs de lijn 6

Hoe komt een tracé tot stand? 8

Begrippenlijst, feiten & cijfers en planning 10

In verbinding m
et EZ

32

Inhoudsopgave

dilemma. Als je onderdeel bent van een hechte gemeenschap is 

verhuizen geen ideale oplossing. En wat denk je van een atelier 

dat iemand gebouwd heeft en dat op een prachtige plek staat.  

Dat krijgt iemand niet snel ergens anders weer terug.” 

Persoonlijke aandacht
Vanuit Grondzaken worden alle omwonenden persoonlijk  

be zocht om ze te informeren en afspraken te maken over 

onder zoeken en de locaties waar we in de toekomst masten 

willen plaatsen. Als daar behoefte aan is, gaat Sandra zelf naar 

de mensen toe, of belt ze met mensen die haar een brief of 

e-mail hebben gestuurd. Sandra: “Ik merk dat veel mensen het 

waarderen als je laat zien dat je er bent. En ook voor ons is dat 

contact belangrijk. We willen weten wat er speelt om er zeker 

van te zijn dat we de juiste beslissingen nemen. Iedere brief, 

opmerking of vraag zorgt dat we opnieuw kijken naar de reden 

of en zo ja waarom dit de juiste keuze is.” 

Aanpassingen
Momenteel worden de mastposities bepaald. Het verplaatsen 

van één mast heeft soms ook gevolgen voor naastliggende  

masten, of je loopt tegen ruimtelijke beperkingen aan (bij-

voorbeeld de buisleidingenstraat) waardoor verschuiven niet 

kan of niet wenselijk is. Maar als blijkt dat wanneer je een mast 

verplaatst het voor een grondeigenaar positief uitpakt, en als  

het inderdaad kan, dan komt de aanpassing er ook volgens 

Sandra.

 

Als alles volgens planning verloopt, wordt het ontwerp-inpas-

singsplan medio 2014 samen met het milieueffectrapport (MER) 

en de ontwerpvergunningen ter inzage gelegd. Hierop is dan 

inspraak mogelijk. Na de inspraakprocedure worden de defini-

tieve besluiten vastgesteld. Daarmee is de keuze definitief. Als  

je daarna nog bezwaar wilt maken dan is dat bij de Raad van 

State. Tot die tijd kan iedereen met vragen en of opmerkingen 

bij EZ of TenneT terecht. 

Samenwerking
Een goede samenwerking met TenneT is volgens Sandra van 

groot belang. “Binnen het ministerie werk ik samen met twee 

andere collega’s aan dit project. Daarnaast maken we ook 

gebruik van de expertise van TenneT en door hen ingehuurde 

experts. Maar ik moet mij wel ook zelf in houdelijk in het project 

verdiepen om de juiste kritische vragen te kunnen stellen. We 

zijn nu op het punt gekomen dat we bezig zijn met het ontwerp-

inpassingsplan, waarin het voor genomen tracé vast wordt 

gelegd”, aldus Sandra.

Breed naar smal
In 2009 werd de startnotitie voor het project geschreven. Dit  

was ook het eerste moment waarop EZ en TenneT actief naar 

buiten traden met het ‘zoekgebied’. In de fase die volgde zijn er 

zes mogelijke tracés beschreven. De regio’s Noord-Brabant en 

Zeeland konden een (bij voorkeur regionale) voorkeur uitspre-

ken. Daaruit volgde één tracé dat verder uit gewerkt is. Sandra: 

“We werken steeds meer toe naar detailniveau. Dat doen we on-

der meer met onderzoeken voor het milieueffect rapport (MER) 

en door te kijken naar bij voorbeeld het draagvlak voor een tracé 

in de omgeving. Door zorgvuldige afwegingen zijn we tot één 

voorkeurstracé gekomen.”

Lastige keuzes
Het lijkt misschien makkelijk een tracé te vinden in landelijk ge-

bied, maar het is toch lastig omdat in dit gebied boerderijen vaak 

her en der verspreid liggen. “We hebben nu zo’n 70 bestem-

mingen waar de huizen in de magneetveldzone liggen”, vervolgt 

Sandra. “Met al deze individuele personen gaan we in gesprek. 

Zij krijgen de mogelijkheid om te verhuizen. Dat is vaak een 

In verbinding met EZ

‘ Persoonlijk contact  
is heel belangrijk’

De besluitvorming van het definitieve tracé voor de hoog spannings

verbinding ZuidWest 380 kV is een taak van de ministeries van 

Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (I&M). Het 

nemen van de juiste beslissing is iets dat jaren duurt. Binnen EZ is 

Sandra van WeyenbergQuik projectleider ZuidWest 380 kV. Zij 

adviseert de minister zodat hij een zorgvuldige beslissing kan nemen.

Elektriciteit moet er gewoon zijn. Burgers en bedrijven rekenen 

erop dat de stroomvoorziening niet hapert. Het gebruik en trans-

port van elektriciteit in Nederland neemt sinds decennia toe. We 

gebruiken met zijn allen steeds meer computers, ap paraten en 

machines die op stroom draaien. Tegelijkertijd komt die stroom 

niet alleen uit steeds meer verschillende bronnen, maar ook uit 

verschillende landen. Dit betekent dat het hoogspanningsnet in 

Nederland ook steeds zwaarder wordt belast. Om ervoor te zor-

gen dat de leveringszekerheid wordt gegarandeerd is het naast 

voldoende elektriciteitsproductie van groot belang dat er tijdig 

sprake is van voldoende betrouwbare netten met voldoende 

capaciteit. Een belangrijk onderdeel hiervan is het aanleggen 

van extra 380 kV-hoogspannings verbindingen of combinaties 

van hoogspanningsverbindingen. Deze nieuwe verbindingen 

moeten ervoor zorgen dat zowel nu als in de toekomst iedereen 

van stroom wordt voorzien, waar je ook in Nederland woont.  

24 uur per dag, zeven dagen per week.

Nieuwe hoogspanningsverbindingen zoals Zuid-West 380 kV 

zijn van nationaal belang. Daarom is de Rijksoverheid, in dit  

geval de Minister van Economische Zaken samen met de 

Minister van Infrastructuur en Milieu verantwoordelijk voor de 

besluitvorming over deze hoogspanningsverbindingen en heeft 

daarmee, de regie over dit project. Uiteraard wordt daarbij nauw 

samengewerkt met TenneT, die als landelijk netbeheerder de 

verbinding uiteindelijk ook aanlegt. Zowel het Rijk als TenneT 

hebben daarbij hun eigen verantwoordelijkheid. In de uiteinde-

lijke besluitvorming wordt zoveel mogelijk rekening gehouden 

met alle belangen: die van bewoners en betrokken provincies 

en gemeenten, natuur, gezondheid en het landschap. Ook 

wordt er rekening gehouden met allerlei technische vereisten. 

Nadat alle belangen tegen elkaar zijn afgewogen beslissen  

uiteindelijk beide minister waar het tracé komt en hoe het 

wordt uitgevoerd.

Omdat zowel EZ als TenneT deze complexe taak zo  

trans parant mogelijk uit wil voeren, hechten we veel waarde 

aan overleg met alle betrokkenen in een zo vroeg mogelijk 

stadium gedurende het hele proces. Zodat er zoveel mogelijk 

belangen kunnen worden meegenomen en er begrip ontstaat 

voor de diverse noodzakelijke stappen bij de aanleg van een 

nieuw hoogspanningsnet. Ook willen we betrokkenen  

gedurende het gehele besluitvormingsproces en daarna goed 

op de hoogte houden. Dat doen we al met de website  

www.zuid-west380kv.nl en de actuele online nieuwsbrieven 

en berichten. Met deze gedrukte nieuwsbrief willen we u  

nog verdere achtergrondinformatie over het project verstrek-

ken en ook vanuit verschillende invalshoeken het project 

belichten. 

Heeft u vragen over het project, of zou u graag een bepaald 

onderwerp in deze Nieuwsbrief nader belicht willen hebben, 

laat ons dat dan weten via onze website.

Mw. mr.drs. J.H. Brouwer

Programmamanager rijkscoördinatieregeling

Een project van nationaal belang 
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dilemma. Als je onderdeel bent van een hechte gemeenschap is 

verhuizen geen ideale oplossing. En wat denk je van een atelier 

dat iemand gebouwd heeft en dat op een prachtige plek staat.  

Dat krijgt iemand niet snel ergens anders weer terug.” 

Persoonlijke aandacht
Vanuit Grondzaken worden alle omwonenden persoonlijk  

be zocht om ze te informeren en afspraken te maken over 

onder zoeken en de locaties waar we in de toekomst masten 

willen plaatsen. Als daar behoefte aan is, gaat Sandra zelf naar 

de mensen toe, of belt ze met mensen die haar een brief of 

e-mail hebben gestuurd. Sandra: “Ik merk dat veel mensen het 

waarderen als je laat zien dat je er bent. En ook voor ons is dat 

contact belangrijk. We willen weten wat er speelt om er zeker 

van te zijn dat we de juiste beslissingen nemen. Iedere brief, 

opmerking of vraag zorgt dat we opnieuw kijken naar de reden 

of en zo ja waarom dit de juiste keuze is.” 

Aanpassingen
Momenteel worden de mastposities bepaald. Het verplaatsen 

van één mast heeft soms ook gevolgen voor naastliggende  

masten, of je loopt tegen ruimtelijke beperkingen aan (bij-

voorbeeld de buisleidingenstraat) waardoor verschuiven niet 

kan of niet wenselijk is. Maar als blijkt dat wanneer je een mast 

verplaatst het voor een grondeigenaar positief uitpakt, en als  

het inderdaad kan, dan komt de aanpassing er ook volgens 

Sandra.

 

Als alles volgens planning verloopt, wordt het ontwerp-inpas-

singsplan medio 2014 samen met het milieueffectrapport (MER) 

en de ontwerpvergunningen ter inzage gelegd. Hierop is dan 

inspraak mogelijk. Na de inspraakprocedure worden de defini-

tieve besluiten vastgesteld. Daarmee is de keuze definitief. Als  

je daarna nog bezwaar wilt maken dan is dat bij de Raad van 

State. Tot die tijd kan iedereen met vragen en of opmerkingen 

bij EZ of TenneT terecht. 

Samenwerking
Een goede samenwerking met TenneT is volgens Sandra van 

groot belang. “Binnen het ministerie werk ik samen met twee 

andere collega’s aan dit project. Daarnaast maken we ook 

gebruik van de expertise van TenneT en door hen ingehuurde 

experts. Maar ik moet mij wel ook zelf in houdelijk in het project 

verdiepen om de juiste kritische vragen te kunnen stellen. We 

zijn nu op het punt gekomen dat we bezig zijn met het ontwerp-

inpassingsplan, waarin het voor genomen tracé vast wordt 

gelegd”, aldus Sandra.

Breed naar smal
In 2009 werd de startnotitie voor het project geschreven. Dit  

was ook het eerste moment waarop EZ en TenneT actief naar 

buiten traden met het ‘zoekgebied’. In de fase die volgde zijn er 

zes mogelijke tracés beschreven. De regio’s Noord-Brabant en 

Zeeland konden een (bij voorkeur regionale) voorkeur uitspre-

ken. Daaruit volgde één tracé dat verder uit gewerkt is. Sandra: 

“We werken steeds meer toe naar detailniveau. Dat doen we on-

der meer met onderzoeken voor het milieueffect rapport (MER) 

en door te kijken naar bij voorbeeld het draagvlak voor een tracé 

in de omgeving. Door zorgvuldige afwegingen zijn we tot één 

voorkeurstracé gekomen.”

Lastige keuzes
Het lijkt misschien makkelijk een tracé te vinden in landelijk ge-

bied, maar het is toch lastig omdat in dit gebied boerderijen vaak 

her en der verspreid liggen. “We hebben nu zo’n 70 bestem-

mingen waar de huizen in de magneetveldzone liggen”, vervolgt 

Sandra. “Met al deze individuele personen gaan we in gesprek. 

Zij krijgen de mogelijkheid om te verhuizen. Dat is vaak een 
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De besluitvorming van het definitieve tracé voor de hoog spannings

verbinding ZuidWest 380 kV is een taak van de ministeries van 

Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (I&M). Het 

nemen van de juiste beslissing is iets dat jaren duurt. Binnen EZ is 

Sandra van WeyenbergQuik projectleider ZuidWest 380 kV. Zij 

adviseert de minister zodat hij een zorgvuldige beslissing kan nemen.
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dunne bliksemdraad

hoogte ±55 meter

samen één circuit

geleiders

V-vormige isolator

afstand ± 22 tot 25  meter

De  Wintrackmasten zijn lichtgrijs

De Wintrackmasten zijn lichtgrijs. Lichtgrijs is de kleur van de 
meest voorkomende luchten in Nederland. Zo vallen ze minder 
op in het landschap.

Verschillende soorten Wintrackmasten

Voor de hoogspanningsverbinding zijn verschillende typen  
Wintrackmasten nodig. De meest voorkomende is de steunmast, 
deze houdt de geleiders (draden) omhoog. Hoekmasten worden 
toegepast wanneer de verbinding een hoek maakt.  
De hoek masten zijn wat dikker uitgevoerd. Verder wordt bij  
weg- en waterkruisingen vaak verhoogde masten gebruikt.

De geleiders hangen dichter bij elkaar

Het Wintrackconcept bestaat uit duo’s van masten waarbij de 
draden  (geleiders) tussen de palen, boven elkaar worden  
vastgezet. De masten hebben dus geen brede armen waaraan de 
geleiders naast elkaar hangen, zoals bij de huidige masten het 
geval is. Hierdoor ontstaat bij Wintrack masten met een enkele 
380 kV verbinding of waar een 380 kV en een 150 kV verbinding 
gecombineerd worden een minder groot magneetveld.

De masten hebben weinig onderhoud nodig

De ranke Wintrackmasten hebben een gladde structuur  
waardoor ze vrijwel geen onderhoud nodig hebben. 

Twee palen

Een mastopstelling bestaat uit twee palen op zo’n 22 meter  
af stand van elkaar. Bij hoekmasten staan de palen iets verder  
uit elkaar.

Techniek

Wintrackmasten zijn lichtgrijs
De Wintrackmasten zijn lichtgrijs. Lichtgrijs is de kleur 

van de meest voorkomende luchten in Nederland. Zo 

vallen ze minder op in het landschap.

Verschillende soorten Wintrackmasten
Voor de hoogspanningsverbinding zijn verschillende 

typen Wintrackmasten nodig. De meest voorkomende  

is de steunmast, deze houdt de geleiders (draden) 

omhoog. Hoekmasten worden toegepast wanneer de 

verbinding een hoek maakt. De hoekmasten zijn wat 

dikker uitgevoerd. Verder wordt bij weg- en water-

kruisingen vaak verhoogde masten gebruikt.

De geleiders hangen dichter bij elkaar
Het Wintrackconcept bestaat uit duo’s van masten 

waarbij de draden (geleiders) tussen de palen, boven 

elkaar worden vast gezet. De masten hebben dus  

geen brede armen waaraan de geleiders naast elkaar 

hangen, zoals bij de huidige masten het geval is. 

Hierdoor ontstaat bij Wintrack masten met een enkele 

380 kV verbinding of waar een 380 kV en een 150 kV 

verbinding gecombineerd worden een minder groot 

mag neetveld.

De masten hebben weinig onderhoud 
nodig
De ranke Wintrackmasten hebben een gladde structuur 

waardoor ze weinig onderhoud nodig hebben.

Twee palen
Een mastopstelling bestaat uit twee palen op zo’n  

22 meter afstand van elkaar. Bij hoekmasten staan de 

palen iets verder uit elkaar.

Technische snufjes:

de Wintrackmast TenneT aan het woord

Nut en noodzaak
Aan het nut en de noodzaak van de nieuwe hoogspannings-

verbinding gaat een goed en gefundeerd verhaal vooraf.  

Jos: “De Rijksoverheid heeft Borsele aangewezen als locatie 

waar energie opgewekt wordt. Met de huidige verbinding 

moet de productie nu al terug geschroefd worden om 

verantwoord onderhoud uit te kunnen voeren. En komen we 

in de toekomst in de knel als het gaat om de energievoor-

ziening. Simpelweg omdat de capaciteit van het bestaande 

net de toekomstige vraag niet aan kan. De energie-

voorziening mag onder geen enkele voorwaarde in het 

geding komen. Zelfs niet bij onderhoud en een storing 

tegelijkertijd.”

Draagvlak
Dat de hoogspanningsverbinding noodzakelijk is, kun je 

uitleggen, en begrijpen mensen ook. Maar over de keuze 

van een tracé valt te twisten. “Het is mijn doel om een zo 

groot mogelijk draagvlak te creëren. Daarin zitten we met 

de ministeries die in het kader van de Rijkscoördinatie-

regeling optreden als bevoegd gezag volledig op één lijn. 

Natuurlijk kunnen we niet iedereen tevreden stellen.  

Maar het merendeel meekrijgen moet haalbaar zijn. Daarom 

zijn we vanaf de eerste plannen naar buiten getreden om de 

plannen te presenteren”, aldus Jos. Alle publieke en private 

partijen hadden in het begin van het project bij de publicatie 

van de startnotitie m.e.r. ook inspraak op het zoekgebied.

Samenwerken
Ook konden partijen reageren op de zes mogelijke tracés  

die zijn ontwikkeld, terwijl dat wettelijk niet verplicht is.  

De tracés zijn na uitvoerige consultatie van lokale overheden 

tot stand gekomen. Om tot een voorgenomen tracé te 

komen hebben we de lokale en regionale bestuurders 

betrokken. Zij konden hun voorkeur aangeven en deze is 

Op de komst van een nieuwe hoogspanningsverbinding in je achter

tuin zit niemand echt te wachten. Toch heeft Jos van Jole, project

leider TenneT ZuidWest 380 kV, als doel gesteld om een zo groot 

mogelijk draagvlak te creëren. Geen gemakkelijke taak in een 

omgeving waar veel belangen meespelen. Wat zijn aanpak is,  

licht Jos van Jole zelf toe. 

meegenomen door de ministers bij de keuze voor het 

voorgenomen tracé. De rentmeesters zijn met dit tracé in 

gesprek gegaan met grondeigenaren, hieruit volgenden 

wijzigingsverzoeken. Maar ik heb liever dat we een keuze 

nog een keer herzien, dan dat we er straks bij de Raad van 

State achter komen dat we ons werk niet goed gedaan 

hebben.” 

Rijksoverheid
Omdat dit project uitgevoerd wordt onder de Rijkscoör-

dinatieregeling (zie begrippenlijst red.) werkt Jos nauw 

sa men met de ministeries van Economische Zaken en 

Infra structuur en Milieu. Uiteindelijk zijn het deze ministers 

die de beslissing nemen voor het besluit van het definitieve 

tracé. Vanaf de eerste dag werkt Jos samen met Sandra  

van Weyenberg-Quik, projectleider bij het ministerie 

Economische Zaken. “We streven allebei naar een zo groot 

mogelijk draagvlak en kijken samen naar wat nodig is om 

alle partijen met de neuzen dezelfde kant op te krijgen”, 

aldus Jos.

Jos werkt ernaar toe om medio 2014 het ‘ontwerp inpas-

singsplan’ klaar te hebben. Dan is tweede helft van dat jaar 

het definitief inpassingsplan, samen met de uitvoerings  be-

sluiten, gereed. Tot aan de realisatiefase blijft Jos betrokken 

bij het project. Daarna draagt hij zijn werkzaamheden over 

voor de realisatie.

‘ Ik streef naar  
een zo groot  
mogelijk  
draagvlak’

5

TenneT aan het w
oord
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Langs de lijn met Marcel Brands, Waterschap de Dommel

Gaan water en elektriciteit samen?

Verrast
Toen Marcel hoorde van de plannen, was hij toch enigszins 

verrast. De aankondiging voor de bouw van het hoogspan-

ningsstation had zijn bureau nog niet eerder bereikt. “Wij 

zijn het niet gewend dat andere partijen ineens plannen 

hebben met ons terrein. Vaak zijn wij degene die bij anderen 

iets willen aanleggen”, lacht Marcel. “Wat dat betreft was de 

komst van Economische Zaken en TenneT ook heel leer-

zaam. We hebben aanvankelijk nog een poging gewaagd om 

te kijken naar een andere locatie. Maar daarvoor was het al te 

laat.” Het waterschap zag wel direct in dat dit project het 

maatschappelijk belang diende, en dat er daarom een goede 

oplossing moest komen met behoud van zowel het hoog-

spanningsstation én de omvang van de effluentvijver. Deze 

mocht volgens Brands onder geen beding kleiner worden. 

Dus moest er een compensatieplan komen.

Strijdig met andere plannen
Tegelijkertijd heeft het waterschap andere bestemmingen 

en plannen op haar eigen terrein rondom de rioolwater-

zuivering en effluentvijver. Zo worden op dit moment onder 

andere voorbereidingen getroffen voor de bouw van een 

energiefabriek om energie terug te winnen uit het riool-

water. Door alle plannen die op stapel staan kan de com-

pensatie van de vijver niet op het terrein van het waterschap 

plaatsvinden. Daarom is er samen met alle betrokken partijen 

gekeken naar andere mogelijkheden. Het terrein uitbreiden 

was een optie, daarvoor moesten alle partijen die de grond in 

eigendom hadden met elkaar aan tafel. Zo gezegd zo gedaan.

Samenwerking
Die oplossing is er gekomen. Marcel Brands heeft alle 

betrokken partijen binnen het waterschap bij elkaar gebracht 

om alle denkbare opties te bespreken. Marcel: “Mijn 

uitgangspunt was dat er een oplossing kwam die voor alle 

partijen goed uit zou pakken. En niet een die in het voordeel 

was van slechts één partij. Daarom is er veel overleg geweest 

tussen het waterschap, Economische Zaken, TenneT en 

Waterschap Brabantse Delta, en later tussen TenneT en 

Natuurmonumenten. De lijnen lopen namelijk ook door het 

gebied van Waterschap Brabants Delta. Een goede samen-

werking is daarbij cruciaal. Zo hebben wij ook samen met 

TenneT en het Waterschap Brabants Delta een intentiever-

klaring ondertekend. In de intentieverklaring hebben we het 

gezamenlijke doel en de uitgangspunten beschreven.” Want 

er moet de komende tijd nog veel gebeuren volgens Brands.

Werkzaamheden
“Denk alleen al aan de grondtransacties”, gaat Marcel door. 

“TenneT moet de grond waar het hoogspanningsstation op 

gebouwd wordt van ons overnemen. In ruil hiervoor krijgen 

wij weer ‘nieuwe grond’ terug. Deze moet TenneT deels 

eerst kopen en vervolgens overdragen aan ons. Ook zaken 

als het verplaatsen van de dijken rondom de effluentvijver 

zijn een belangrijk aandachtspunt, voorlopig zijn we dus nog 

Voor de aanleg van de nieuwe verbinding ZuidWest 380 kV is ook een nieuw 380 kVhoogspanningsstation 

nodig. Tijdens de fase waarin het voorkeurstracé is uitgewerkt is de keuze gevallen op de locatie waar zich 

nu deels de effluentvijver (zie kader red.) van Waterschap de Dommel bevindt. De effluentvijver speelt een 

cruciale rol in de bedrijfsvoering van het Waterschap, want deze zorgt voor de berging en het ecologiseren 

van water. Daarmee vormde de bouw van het hoogspanningsstation aanvankelijk een bedreiging. Marcel 

Brands, tijdelijk projectleider Waterschap de Dommel, vertelt.

‘ Zonder goede relatie,  
krijg je niets voor elkaar’
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Langs de lijn

wel even bezig.” Om al dit soort zaken vast te leggen komt 

er een realisatieovereenkomst. Maar volgens Brands kun je 

in houdelijk alles nog zo goed op papier hebben, als de relatie 

niet goed is, werkt het niet.

 

Brands draagt intern de verantwoordelijkheden over en geeft 

nog eens aan dat samenwerken met tegengestelde belangen 

niet vanzelf gaat. Marcel: “Water en stroom zijn als ze direct 

met elkaar in contact komen een gevaar voor elkaar. Toch 

kun je met water, stroom opwekken. Dat moet je dan wel in 

investeren en dat geldt ook voor TenneT en Waterschap De 

Dommel. We moeten blijven investeren in elkaars relatie met 

een focus op het eindresultaat: een hoogspanningsstation 

midden in een vijver”.

Effluentvijver
De effluentvijver is een waterplas waar 

het gezuiverde water (=effluent) uit de 

rioolwaterzuivering van Tilburg in komt. 

Omdat de hoeveelheid kan fluctueren 

en omdat het water weinig natuurlijke 

voedingsstoffen bevat, zorgt de effluent -

vijver dat de afvoerpieken worden 

gedempt en dat door een lange verblijf-

tijd er weer natuurlijke voedingsstoffen 

in het water komen. Hierna wordt het 

water terug gegeven aan de natuur. En 

dat noemen we ecologiseren.
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Intern en extern
Het verder optimaliseren, het ontwikkelen van de lijn (waar 

komen de masten?) en het uitwerken van de kabeltracés is 

een complex proces. De hoogspanningsverbinding raakt 

diverse partijen zoals gemeenten, waterschappen, natuur-  

en milieuorganisaties en uiteraard bewoners. Vanuit deze 

omgeving komen regelmatig verzoeken tot wijziging van 

een mastpositie of kabeltracé. Ieder wijzigingsverzoek wordt 

zorgvuldig behandeld door een team van drie tracécoördi-

natoren van TenneT. Zij werken intern nauw samen met vier 

werkstromen: grondzaken, vergunningen, planologie/

landschap en techniek. De verschillende werkstromen 

kijken vanuit hun eigen expertise naar een wijzigingsver-

zoek en zorgen voor input. Daarnaast zijn er extern ook 

belangen die meetellen en deze moeten worden meegeno-

men in de uiteindelijke besluitvorming. 

 

Belangen
De tracécoördinatoren houden de grote lijn in de gaten en 

zorgen dat alle belangen meegewogen worden. Ze doen er 

alles aan om samen met de collega’s van EZ en IenM de 

juiste afweging te maken om een wijzigingsverzoek te 

honoreren of af te wijzen. Omdat iedere partij zijn eigen 

visie heeft op het ‘beste’ tracé, moet een tracécoördinator 

de juiste kritische vragen kunnen stellen om het gewicht 

van elk belang te achterhalen.

Inmiddels zijn 24 verzoeken afgehandeld. Ondanks dat het 

tracé steeds verder vast komt te liggen, verwachten de 

tracécoördinatoren dat er nog meer tracéverzoeken zullen 

volgen vanuit de grondeigenaren. Tot eind 2014 werken  

zij aan de ontwikkeling aan de totstandkoming van het 

definitieve tracé, om uiteindelijk een afgewogen en 

vol ledig onderbouwd tracés voor de lijn en kabels op te 

leveren. 

Hoe komt een tracé tot stand?

‘ Vele handen maken  
licht werk’

Wat we nu de hoogspanningsverbinding ZuidWest 380 kV noemen, begonin 2008 met station Borssele als begin

punt en zonder exact eindpunt. In eerste instantie zijn zes mogelijke tracés beschreven. Door het doen van een 

milieueffectrapportage (m.e.r.) en het technisch uitwerken van de verschillende tracés, is uiteindelijk één voor

keurstracé door de ministers gekozen. Dit tracé heeft een totale lengte van ongeveer 120 kilometer met hier aan 

gekoppeld een aantal 150 kVkabeltracés die de bestaande 150 kVstations moeten aansluiten. Deze kabeltracés zijn 

nodig omdat de nieuwe verbinding wordt gecombineerd met een bestaande 150 kVhoogspanningsverbinding.
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H
oe kom

t een tracé tot stand?

Marga van Beek, tracécoördinator
“De kabeltracés zijn nog niet zo ver gevorderd als het tracé voor de lijn. Je moet veel 

zaken in de gaten houden: de ligging van de bestaande kabels en leidingen, rekening 

houden met bestaande structuren zoals perceelgrenzen en wat de technische 

mogelijkheden zijn bij een kruising van een watergang, kanaal en/of (rijks)weg. Het 

ontwikkelen van een kabeltracé is niet iets dat je in je eentje doet, maar met een heel 

team. Ik werk nauw samen met de verschillende werkstromen, maar ook met 

belanghebbenden als natuurmonumenten, gemeenten of agrariërs. Een kabeltracé 

over een perceel heeft natuurlijk consequenties voor een grondeigenaar en wij 

proberen waar mogelijk rekening te houden met de wensen van de grondeigenaar.  

Dit kan helaas niet altijd en dan proberen wij aan te geven waarom wij aan een 

verzoek niet mee kunnen werken”. 

Pim van Bussel, tracécoördinator: 
“Persoonlijk vind ik het contact met externe partijen zoals bewoners of de eigenaren 

van een boerenbedrijf heel belangrijk. Door met bewoners aan de keukentafel te 

praten om een oplossing te vinden, laten we zien dat we elk bezwaar serieus nemen. 

Ook al is het niet altijd leuk wat ik te melden heb. Toch merk je dat door het persoon-

lijke contact wij als organisatie ook een gezicht krijgen. En dat is nodig. We willen 

aantonen dat wij naar een weloverwogen oplossing streven.”

Ramon Kemperman, tracécoördinator: 
“Wat ik boeiend vind, is om mensen te verbinden met elkaar, en alles wat er speelt zo 

te coördineren dat het proces loopt en iedereen aan de slag kan. Ik ben eigenlijk een 

‘troubleshooter’; ik kijk naar het probleem en zoek naar een manier om het op te 

lossen. Ik wil ook precies weten welke verzoeken er lopen en breng de juiste mensen 

bij elkaar om tot de juiste afweging te komen. Iedereen die met een verzoek komt, 

heeft een eigen belang, net als TenneT of een gemeente. Mijn doel is om het proces 

zo te coördineren dat alle belangen worden meegewogen.”

Lex Runia, planoloog: 
“Ik ben met name erg druk geweest bij de totstandkoming van wat we nu het voor-

keurstracé noemen. Een project als dit is uniek. Een nieuwe hoogspanningsverbinding 

leg je niet ieder jaar aan. Ook de diversiteit aan gesprekspartners vind ik interessant. 

Van ministerie tot agrariërs, en alle personen en instanties die daar tussenin inzitten. 

Nu houd ik mij met name bezig met het bewaken van de grote lijn. Ieder wijzigings-

verzoek zet ik af tegen wat we destijds bedacht hebben. Dat moet ook goed vast-

gelegd worden, want als we bij de Raad van State uitkomen, dan moeten we goed 

beslagen ten ijs komen.”
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Magnetische velden

Elektrische velden, magneetvelden en elektromagnetische 

velden, komen van nature overal in de omgeving van mensen 

voor, zoals in de vorm van UV-straling of zichtbaar licht.  

Ze worden ook opgewekt. Als er elektrische spanning op 

een draad staat, ontstaat er rondom de draad een elektrisch 

veld. Als elektrische stroom door een draad loopt, ontstaat er 

rondom de draad ook een magneetveld. Dit is ook het geval 

bij hoogspanningslijnen. Hoe hoger de spanning, hoe sterker 

het elektrisch veld; hoe sterker de stroom, hoe sterker het 

magneetveld.

Gevoelige bestemmingen

Plekken waar kinderen tot 15 jaar gedurende minimaal een 

jaar langdurig, oftewel meer dan 14 uur per dag, verblijven, 

zoals woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen.

Magneetveldzone

De zone waarbinnen het jaargemiddelde van het mag-

netische veld hoger is dan 0,4 microtesla. Indicatieve 

magneetveldzone: de maximale magneet veldzone, be rekend 

op basis van conservatieve aannames. Met deze zone wordt 

een tracé uitgewerkt.

Rijkscoördinatieregeling

De rijkscoördinatieregeling heeft als doel de besluitvorming 

te stroomlijnen en te versnellen. Voor belanghebbenden 

betekent de rijkscoördinatieregeling dat men precies ziet 

waar de verbinding komt te lopen en dat er een moment is 

waarop men op alle verschillende besluiten tegelijk kan 

reageren. Het tracé van de verbinding wordt vastgelegd in 

het inpassingsplan, dit is een bestemmingsplan op rijks-

niveau. Dit inpassingsplan wordt door de Ministers van EZ 

en IenM opgesteld. 

Voorgenomen tracé

Nadat er op basis van de onderzoeksresultaten naar de 

milieueffecten een meest milieuvriendelijk alternatief is 

geformuleerd, is de volgende stap het opstellen van een 

voorgenomen tracé. De Ministers van EZ en IenM stellen 

het voorgenomen tracé vast. Er is nu nog maar één route 

voor de nieuwe verbinding overgebleven.

Vergunningaanvragen

Voor de realisering van een hoogspanningsverbinding 

moeten verschillende vergunningen en ontheffingen 

worden aangevraagd. Bijvoorbeeld een bouwvergunning 

en een vergunning voor de realisering van tijdelijke 

bouwwegen. TenneT bereidt de aanvraag van deze 

vergunningen en ontheffingen voor. Deze zullen bij de 

desbetreffende overheden worden ingediend. Deze 

overheden beslissen zelf over de aangevraagde vergunnin-

gen. De projectminister (EZ) bepaalt echter wel, in overleg 

met de betrokken overheden, de termijnen waarbinnen de 

(ontwerp)-besluiten genomen moeten worden. In principe 

worden de (ontwerp) besluiten tegelijkertijd met het 

(ontwerp) inpassingsplan ter inzage gelegd. Op deze 

manier kunnen insprekers op het gehele project in een keer 

inspreken. Ook zorgt dit voor meer versnelling en 

stroomlijning van de procedures.

Begrippenlijst,  

feiten & cijfers en planning

Feiten & Cijfers
Zuid-West 380 kV in het kort

Startpunt: Borssele

Eindpunt: Tilburg

Lengte: 120 km

Ingebruikname: 2017

De nieuw aan te leggen 380 kV-verbinding van Borssele naar Tilburg 

ontsluit de toenemende elektriciteitsproductie in de provincie Zeeland en 

sluit aan op de landelijke 380 kV-ring bij Tilburg. Via de ring transporteert 

elektriciteitstransporteur TenneT direct naar het delen van het land waar 

de vraag het grootst is. Voor deze ver binding wordt een Inpassingsplan 

(=bestemmingsplan op Rijksniveau) opgesteld.

Begrippenlijst, feiten &
 cijfers en planning
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2013
2014
2015
2016
2017

1 2

3

4 6

Tweede helft 2015

•  Vaststellen definitieve 
vergunningen/ontheffingen 
(2e module)

•  Indienen beroep bij  
Raad van State

Eind 2014/begin 2015

•  Vaststellen definitief inpassingsplan en 
definitieve vergunningen/ ontheffingen 
(1e module)

• Indienen beroep bij Raad van State

December 2013

Informatieavonden 
Noord-Brabant

Planning

Medio 2014

•  Publicatie ontwerp Inpassingsplan, 
MER en ontwerp/ontheffingen  
(1e module)

• Inspraak (indienen zienswijzen)
• Inspraakavonden

Juni 2013

Informatieavonden 
Zeeland

Eerste helft 2015

•  Publicatie ontwerp vergunningen/  
ontheffingen (2e module)

•  Inspraak (indienen zienswijzen)
• Inspraakavonden

5
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Meer informatie
Voor meer informatie over Zuid-West 380kV, ver wijzen wij u graag naar  

de algemene brochure; Zuid-West 380kV, Een nieuwe verbinding van 

Borssele naar Tilburg. Daarnaast kunt u alle achtergrondinformatie en 

actuele berichtgeving nalezen op onze website: www.zuid-west380kv.nl. 

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, dan kunt u zich 

via onze website abonneren op de digitale nieuwsbrief.

Zeker van energie

Informatie 
Bureau Energieprojecten 

Postbus 93144

2509 AC Den Haag

Telefoon: (070) 379 89 79

www.bureau-energieprojecten.nl

www.zuid-west380kv.nl

Colofon 
Dit is een publicatie van het ministerie  

van Economische Zaken, het ministerie 

van Infra structuur en Milieu en TenneT.

april 2013 

Aan de inhoud van dit document  

kunnen geen rechten worden ontleend.


