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Geachte mevrouw, meneer, 

Vanaf 17 december 2021 tot en met 27 januari 2022 ligt het ontwerp-Rijksinpassingsplan met MER 

over de nieuw aan te leggen hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV Oost terinzage. In deze 
periode kan iedereen een zienswijze indienen. Gemeenteraad en college van burgemeester en 

wethouders hebben inmiddels kennisgenomen van voornoemde documenten, waaronder ook de 
beantwoording van de eerdere vooroverlegreactie op het eerdere voorontwerp-

 

Rijksinpassingsplan. 

Raad en college kunnen in grote lijnen instemmen met het voorontwerp en met de daarin 

gemaakte tracékeuze. Toch geeft de beantwoording van de eerdere vooroverlegreactie aanleiding 

om een zienswijze in te dienen. Daarnaast zijn in het huidige ontwerp-inpassingsplan aanvullingen 

en aanpassingen verwerkt, die nog leiden tot vragen en reactie. 

Middels deze brief ontvangt u de zienswijze van raad en college. Ter verduidelijking en aanvulling 
is aan deze brief een bijlage toegevoegd met vooroverlegreacties, die nog niet (volledig) door u 

zijn beantwoord en in het ontwerp-inpassingsplan zijn verwerkt. Deze zienswijze kunt u lezen als 

een gezamenlijke reactie van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders 

van Halderberge; hierna aan te duiden als 'wij'. 

Wij vertrouwen erop dat u in het vervolgtraject met deze zienswijze rekening houdt en ook zodanig 
verwerkt in het ontwerp-Rijksinpassingsplan, MER, landschapsplan en andere relevante stukken 

die komende tijd worden opgesteld. 
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Onze belangrijkste punten hebben we hieronder uitgelicht en voorzien van een toelichting. 

Blijvend streven om impact voor Halderberge te verkleinen 

Zoals we eerder aangaven in onze vooroverlegreactie, zijn we tevreden met uw tracékeuze, zoals 
thans is opgenomen in het ontwerp-inpassingsplan. Het advies van Samenwerkende Overheden 
met betrekking tot grondgebied Halderberge heeft u hierbij overgenomen. Dit sluit ook aan bij de 
gemeentelijke visie om bestaande en nieuwe grootschalige infrastructuren zoveel mogelijk te 
bundelen en te combineren in plaats van verdere verspreiding. 

Desondanks blijven we van mening, dat de nieuwe verbinding leidt tot een enorme impact op ons 
grondgebied en op onze inwoners, ondernemers en 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. En daarnaast heeft het 
tracé een enorme impact vanwege het relatief hoge aantal gevoelige bestemmingen (11) in onze 
gemeente en de lengte van het tracé over ons grondgebied. 

We vragen u daarom ook in deze zienswijze stellig om alert te blijven op mogelijkheden die deze 
impact doen verkleinen en hier ook naar te handelen. Wij vinden het hierbij van zeer groot belang 
om goed te (blijven) luisteren naar en afstemming te zoeken met onze betrokken inwoners, 
ondernemers en overige gebruikers. Wellicht dat er richting verdere uitwerking, waaronder de 
bepaling van de mastposities en landschappelijke inpassing, toch nog mogelijkheden zijn om de 
impact te verkleinen. Ook met andere belangen van deze betrokkenen, vragen wij zorgvuldig en 
coulant om te gaan in het vervolgproces. 

Zorgvuldige communicatie 

We vragen u te streven naar een zorgvuldige en constante communicatie met alle betrokken 
inwoners, ondernemers en overige gebruikers, als ook de gemeente gedurende het gehele 
vervolgtraject, waaronder ook voor alle voorbereidende werkzaamheden en tijdelijke maatregelen. 
Tijdige en transparante communicatie en het in gesprek gaan met betrokkenen, kan veel onrust 
voorkomen. 

In de beantwoording van onze eerdere vooroverlegreactie wordt verwezen naar 

omgevingsprocessen. We vragen u ook de gemeente op de hoogte te stellen van de (resultaten) 
van deze omgevingsprocessen en ons hier zo nodig bij te betrekken. 

Gevoelige bestemmingen en nabijgelegen bedrijven 

Voor de gevoelige bestemmingen vragen wij u om een ruimhartige toepassing van de 
uitkoopregels (niet alleen naar de letter, maar ook op maatschappelijk gedragen wijze). 
Voor de gevoelige bestemmingen van agrarische bedrijven benadrukken wij het belang van het 
behoud van de bedrijfswoning nabij de bedrijfsgebouwen. 

We vragen u in het inpassingsplan te regelen dat de impact door de hoogspanningsverbinding 
voor onze ondernemers zo beperkt mogelijk is. 

Voor de bedrijven op Borchwerf II en andere nabij het tracé gelegen bedrijven, vragen wij u zorg te 
dragen dat zij niet worden beperkt in bedrijfsvoering, en in hun zichtlocatie. 

Concreet vragen wij u bij de verdere uitwerking van het tracé, te weten de bepaling van de 

mastposities, de bedrijven uit de belemnneringszone van de hoogspanningsverbinding te houden, 
of anders deze zonering over het bedrijfsperceel zo beperkt mogelijk te houden. 

Extra aandacht gebied Kralen/A17 

We zijn tevreden dat het gebied Kralen/A17 voor tijdelijke voorzieningen op de verbeelding kleiner 
is gemaakt ten opzichte van het voorontwerp-inpassingsplan. Hierdoor wordt een minder groot 

gebied in de bouwperiode belemmerd. 

We maken ons voor het gebied desondanks nog steeds zorgen over de tijdelijke situatie 

gedurende de bouwperiode. Zeker omdat het gebied Kralen/A17 al een druk verkeersknooppunt is 

en hier behoorlijk veel (tijdelijke) voorzieningen en werkzaamheden worden gepland. 



Om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, verzoeken wij u de bouwperiode te 

bundelen, zodat de periode van tijdelijke maatregelen zo kort mogelijk duurt. 

Daarnaast verzoeken wij u om eventuele maatregelen die nodig zijn voor de bereikbaarheid in het 

gebied vooraf te bespreken met de gemeente, maar vooral ook met de inwoners, ondernemers en 

gebruikers in het gebied. Een heldere en blijvende communicatie ruim vooraf is noodzakelijk om 
begrip te krijgen en overlast te beperken. Wij gaan er van uit dat betrokkenen een vast 

aanspreekpunt bij TenneT houden, waar eventuele knelpunten tijdens de bouwfase neergelegd 

kunnen worden en die ervoor zorg draagt dat de knelpunten snel opgelost worden. Dit geldt 

natuurlijk ook voor het gehele grondgebied. 

Tijdelijke verbindingen 

In paragraaf 6.9 wordt gesproken over tijdelijke opstijgpunten tijdens de bouwfase. Uit het ontwerp-

inpassingsplan wordt niet duidelijk waar deze tijdelijke opstijgpunten precies worden gerealiseerd, 
hoe deze er uit zien en hoe de belangen van de omgeving worden gewaarborgd. In de paragraaf 

landschap bij de tijdelijke verbindingen wordt alleen ingegaan op de tijdelijke masten, maar niet op 
alle andere tijdelijke voorzieningen, zoals deze tijdelijke opstijgpunten, die voor de bouwfase nodig 
zijn. We vragen u daarom een nadere toelichting hierop te geven. En ook hiervoor vragen wij u 

gedurende het (vervolg)proces zorgvuldig te blijven communiceren richting gemeente en vooral 

ook met de betrokken inwoners, ondernemers en gebruikers. 

Opstijgpunten 

In onze gemeente worden 3 opstijgpunten gerealiseerd. In de regels is opgenomen dat de 

bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde die u binnen deze opstijgpunten 

mogelijk maakt, maximaal 20 meter is. Dit op in ieder geval 2 locaties die nu nog open en 

onbebouwd zijn. De impact kan hierdoor in het landschap fors zijn. Het is nu onvoldoende in het 

inpassingsplan (en landschapsplan) onderbouwd hoe deze opstijgpunten worden ingepast. We 
vragen u stellig om de schade aan de omgeving, waaronder ook het landschap zo veel mogelijk te 

beperken en dit ook goed in overleg met de omgeving vorm te geven. 

Landschappelijke inpassing en compensatie 

Het inpassingsplan verwijst naar het landschapsplan. We hadden in dit ontwerp-inpassingsplan 
verwacht dat de te nemen maatregelen al verder waren uitgewerkt en daardoor ook beter geborgd 

zouden zijn. Om de landschappelijke inpassing van alle benoemde gebieden in Halderberge beter 

te borgen, vragen wij referentiebeelden en nadere beschrijving per gebied toe te voegen aan het 

landschapsplan. 

Ook de reacties van onze inwoners, ondernemers en overige gebruikers over het concept-

landschapsplan en wat er met deze reacties is gedaan, zijn ons niet bekend. Hierdoor kunnen we 
nu ook niet inschatten of de landschappelijke inpassing voor de omgeving voldoende is. 

In de beantwoording van onze vooroverlegreactie wordt beschreven dat in overleg met de 

gemeente aanplanting rond de 150kV- opstijgpunten niet gewenst is. Wij vinden dit te voorbarig en 

zijn hierover nog met TenneT in overleg. Omdat deze opstijgpunten qua omvang en maximale 

hoogtes zeker een impact op het landschap hebben, vragen we deze punten in het 

landschapsplan nog nader te bezien in afstemming met de gemeente en ook met de omgeving. 

Met de nodige verbazing hebben we kennis genomen van de inpassingsmaatregel Ha-03 

Versterking Gastels Laag. Zoals verwoord in eerdere versies van het landschapsplan zou hier 

sprake zijn van versterking van de kwaliteit van het landschap door het aanbrengen van kleine 
landschapselementen als bosjes en houtwallen in het Gastels Laag, verbetering van de 

toegankelijkheid en verbetering van de langzaam verkeersverbinding (wandelverbinding) tussen 
Oud Gastel en Oudenbosch. De verbeteringen zijn voor ons om onduidelijke redenen geschrapt in 

het huidige landschapsplan. Dit verzwakt enorm het geheel van de inpassingsmaatregel Ha-03. 

Omdat de versterking van het Gastels laag een gezamenlijk project is van zowel gemeente 



Halderberge, Stichting de Langenberg, Staatsbosbeheer, ZLTO, waterschap Brabantse Delta als 
de provincie Noord-Brabant, vragen wij dit in het landschapsplan ook te vermelden, in plaats van 
dat het uitsluitend een gemeentelijk project is. 

Met de overige inpassingsmaatregelen zijn we tevreden, wanneer deze met referentiebeelden en 
nadere beschrijven worden aangevuld. 

Voornoemde inhoudelijke punten met betrekking tot het landschapsplan zijn inmiddels, tijdens een 
constructief overleg op 13 januari jongstleden, nader toegelicht door de gemeente aan TenneT. 
Een vervolgoverleg met TenneT hierover staat inmiddels gepland. 

In artikel 12.2 van de planregels kan de minister afwijken bij de omgevingsvergunning om een 
andere vorm van landschappelijke inpassing en/of compensatie toe te staan, dan uitgewerkt in het 
landschapsplan. We verzoeken aan deze regel toe te voegen dat de uiteindelijke omvang en 
invulling niet mag wijzigen en in ieder geval het onderliggende gedachtegoed van de afgesproken 
inpassing met gemeente en de omgeving in stand wordt gehouden. Het uitsluitend 'betrekken' van 
gemeenten, vinden wij in dit artikel ook te beperkt en vragen u daarom dit woord te vervangen in 
'tijdige afstemming met gemeenten....'. 

Het aanleggen van de landschappelijke inpassing binnen 5 jaar en de compensatie binnen 10 jaar 
na de aanleg van de hoogspanningsverbinding, vinden wij een te lange periode. Om de impact 
voor met name de inwoners, ondernemers en overige gebruikers zo minimaal mogelijk te laten 
zijn, vragen wij u deze periode voor zowel de landschappelijke inpassing als de compensatie te 
beperken tot 2 jaar na de aanleg van de verbinding. Hiermee komt u de omgeving naar onze 
mening veel beter tegemoet, dan dat ze op de aankleding nog zo lang moeten wachten. 

Voor de uitvoering, behoud en beheer van deze inpassing en compensatie, zal het noodzakelijk 
zijn om dit ook planologisch te borgen. In de beantwoording van onze eerdere vooroverlegreactie 
is nog geen antwoord gegeven op de vraag of de hiervoor nodige procedurele kosten ook voor 
rekening van TenneT zijn. Wij gaan er van uit dat deze kosten onderdeel zijn en blijven van dit 
project en niet voor rekening van de gemeente komen. 

Archeologie 

In onze vooroverlegreactie hebben wij gereageerd op het aspect archeologie. Verschillende van de 
opmerkingen zijn niet verwerkt in het ontwerp-inpassingsplan. 

Wij hebben eerder ingestemd met het archeologisch rapport. De gekozen, zeer 
globale onderzoeksmethode, heeft niet gezorgd voor een verfijning van de bestaande 
gemeentelijke verwachtingskaarten. De archeologisch uitvoerder schuift de bijstelling van de 
verwachting vooruit naar het vervolgonderzoek, waardoor er naar onze mening teveel 
vervolgonderzoek plaats dient te vinden. Dit is een keuze waar u als opdrachtgever kennelijk 
mee instemt. Maar, het definitieve rapport is nog niet beschikbaar en wordt pas later opgeleverd. 
De meest recente informatie daaruit is daarom nog niet verwerkt in het ontwerp-inpassingsplan. 
Deze volgorde verbaast ons. De door u gekozen werkwijze zorgt voor discrepanties tussen 
toelichting en rapport en daaraan gerelateerd, verwarring of verschil in verwachtingen. 

In het ontwerp-inpassingsplan geeft u aan dat u, indien aan de orde, in samenspraak met het 
bevoegd gezag (de gemeenten) invulling zal geven aan het vervolgonderzoek voorafgaand aan de 
bouw. U heeft hiervoor een bouwregel opgenomen in het ontwerp-inpassingsplan. De mogelijke 
aantasting van waarden, is natuurlijk niet alleen het gevolg van bouwen, maar ook van andere 
bodemingrepen, bijvoorbeeld graafwerkzaamheden etc. Een bouwregel is daarvoor niet 
afdoende. De bescherming van archeologische waarden is daardoor in dit ontwerp-inpassingsplan 
naar onze mening niet voldoende. 

Wij kunnen tot slot niet instemmen met de volgende passage uit het archeologisch onderzoek 



(paragraaf 2.2): 'Deze adviezen gelden alleen voor nieuwe bodemingrepen, dus bij de aanleg van 
de nieuwe 150 kV verbinding, de nieuwe 380 kV verbinding en de stationslocaties. Voor het 
amoveren van bestaande kabels en masten is geen archeologisch onderzoek noodzakelijk. De 

bodem is hier immers al verstoord.' 

Het amoveren van bestaande kabels en masten kan voor een bredere strook 

graafwerkzaamheden met zich meebrengen, waardoor ook voor een nieuwe verstoring plaats 
kan vinden. In de regels in artikel 7 en 11 zou naar onze mening óók regels ten aanzien van 
het uitvoeren van werken opgenomen moeten worden. De inhoud van het artikel zoals het in 
het ontwerp-inpassingsplan is opgenomen, borgt niet het goedkeuringsvereiste van de bevoegde 
overheden ten aanzien van toetsing van rapporten, plannen van aanpak en programma's van 
eisen). 

Onze opmerkingen ten aanzien van de aanpassingen die nodig zijn in de regels om 

onderzoek bij werkzaamheden te waarborgen én de toetsende rol van het bevoegd gezag 
een correcte plaats te geven zijn niet verwerkt. Wij verzoeken u daarom onze opmerkingen uit 
de vooroverlegreactie op dit punt als ingevoegd en herhaald te beschouwen. 

Vrijwaringszone te verwijderen Dow-leiding 

Net zoals voor de te verwijderen hoogspanningsleidingen, zien wij graag in dit inpassingsplan ook 
een vrijwaringszone opgenomen voor de te verwijderen Dow-leiding. Omdat deze leiding voor de 
aanleg van de hoogspanningsverbinding moet worden verplaatst naar de buisleidingenstraat, kan 
de oude locatie van deze leiding vervolgens worden wegbestemd. Omdat dit direct onderdeel is 
van dit project en wij veel waarde hechten aan bundeling en concentratie van leidingen, 

verwachten wij dat deze verwijdering planologisch wordt geborgd in het inpassingsplan. 

Borging (komende) proceskosten 

Na vaststelling van dit inpassingsplan zullen richting uitvoering, behoud en beheer nog de nodige 
afzonderlijke planologische procedures moeten worden gevolgd, waaronder voor de 

landschappelijke inpassing en compensatie, verplaatsing of wijziging van agrarische bouwblokken 

en het wegbestem men van te verwijderen leidingen. Zoals hiervoor al specifiek voor de 

landschappelijke inpassing en compensatie is gevraagd, vragen wij voor alle komende procedures 

die onderdeel zijn van dit rijksproject de betreffende kosten ook voor rekening van dit project te 
laten zijn. Het mag niet de bedoeling zijn dat dergelijke kosten direct of indirect voor rekening 

komen van onze inwoners, ondernemers of aan de gemeente worden voorgelegd. 

Voor de overige punten, ter aanvulling en ter verduidelijking op deze zienswijze, verwijzen wij u 
naar de bijlage. Wij vragen u alle reacties in behandeling te nemen en te voorzien van antwoord. 



Hoogachtend, 

De raad van de gemeente Halderberge, 

de griffier, 

urgemeester en wethouders van de gemeente 
de secretaris, de bur 

We wachten uw reactie op onze zienswijze 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. 

Bijlage Aanvullende punten op brief (openstaande vooroverlegreacties) 



 

Reactie op voorontwerp-inpassingsplan Beantwoording ministerie Wijzing in ontwerp- 

inpassingssingsplan 

Zienswijze (aanvulling op brief) 

1 De nieuwe hoogspanningsverbinding heeft 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 vastgestelden op 

kosten van TenneT te worden uitgevoerd, als ook eventuele schade te 

worden vergoed 

In overleg met de Samenwerkende Overheden is door TenneT een 

communicatie- en participatieplan opgesteld om invulling te geven aan een 

duidelijke en zorgvuldige communicatie richting de gemeenten, bewoners en 

bedrijven, 

De reactie leidt niet tot 

aanpassing van het 

inpassingsplan. 

Een inhoudelijke reactie ontbreekt hier. Het gaat niet 

alleen over een communicatie- en participatieplan, maar 

ook over hoe minsteriertenneT coulant en zorgvuldig 

omgaan met vervolgproces met betrekking tot de 

gevoelige bestemmingen en ondernemers. Inclusief ook 

een verduidelijking in het inpassingsplan gelet op de 

(latere) procedurekosten. 

2 Algemeen: Waar en op welke wijze wordt de landschappelijke inpassing nu 

juridisch planologisch verankerd? 

Artikel 13.1 beschrijft het moment waarop landschappelijke 

inpassing en natuurcompensatie afgerond moeten zijn. We hanteren 

hiervoor een termijn die op basis van eerdere projecten realistisch 

is. Het landschapsplan is gekoppeld aan de planregels. 

De reactie leidt niet tot 

aanpassing van het 

inpassingsplan. 

Het landschapsplan maakt, als bijlage van de regels, 

onderdeel uit van de regels. Inhoudelijk is het beheer, 

onderhoud en kosten onvoldoende geborgd. 

3 Paragraaf 6.3.3, p. 51: Het landschapsplan is nog concept en wordt 

ingevuld bij ontwerp IP. Gevraagd wordt zorg te dragen voor een juridische 

borging van de landschappelijke inpassing en natuurcompensatie voor 

Halderberge om de grootschalige effecten van de nieuw aan te leggen 

hoogspanningsverbinding in te passen en te compenseren. 

Lid 13.1 wordt naast de verplichting ten aanzien van de 

landschappelijke inpassing aangevuld met een voorwaardelijke 

verplichting voor de natuurcompensatie, zoals is opgenomen in het 

landschapsplan. 

De reactie leidt tot aanpassing van 

in de regels van het inpassingsplan 

De aanpassingen zijn gedaan in artikel 12.1. Dit zegt wel iets over 

aanleg en beheer, maar niet over de kosten. Graag zien 

bevestigd dat de kosten voor rekening van Tennet komen. 

, 
4 Paragraaf 6.6.2, p. 55: Archeologie: paragraaf moet nog aangepast worden 

aan het archeologische rapport dat ook nog verbeterd moet worden. 

Liever nog zien wij al in dit stadium verschillende bureauonderzoeken per 

gemeente. Indien dit niet mogelijk is, dan moet hier verwoord worden dat 

voor het gehele gebied voorzien wordt in een dubbelbestemming 'Waarde- 

Archeologie'. 

Mede naar aanleiding van deze reactie en na overleg met de Regio West 

Brabant is het onderzoek aangepast. Specifiek voor de gemeente 

Halderberge is het volgende doorgevoerd: alle lage verwachtingsgebieden 

wijzigen in: 'onbekende verwachting, potentieel hoog' en krijgen nu het 

advies: 'verkennend booronderzoek' i.p.v. 'geen vervolgonderzoek', 

Op dit moment is een aantal partijen al doende met het uitvoeren van veld- 

en bodemonderzoeken. Na akkoord bevoegd gezag op het archeologische 

bureauonderzoek kan ook gestart worden met het vervolgproces ten 

behoeve van archeologisch onderzoek, om zo voorafgaand aan de realisatie 

de benodigde onderzoeken uitgevoerd te hebben en geen onevenredige 

schade aan te brengen aan eventuele archeologische waarden ter plaatse. 

Een dubbelbestemming 'Waarde — archeologie' wordt niet opgenomen. 

Deze reactie leidt niet tot 

aanpassing van het 

inpassingsplan. 

Er wordt geen dubbelbestemming opgenomen, wel een 

gebiedsaanduiding en een archeologie bepaling. Deze verwijst 

niet naar de archeologische bestemmingen, maar geeft in 

algemene termen aan dat er onderzoek gedaan moet worden. 

Met deze gebiedsaanduiding wordt in de regels niets gedaan. Wij 

vragen hier aandacht voor en een toelichting op. 

- 



5 Paragraaf 7.5, p. 65: Voor de wijzigingsprocedures m.b.t. de tijdelijke 

voorzieningen wordt uitgegaan dat initiatiefnemer (TenneT) de aanvrager 

is en degene die de procedure ook bekostigd. Dit wordt ook graag 

bevestigd gezien al dan niet in een te sluiten overeenkomst. 

Deze reactie wordt ter kennisgeving aangenomen. De reactie leidt niet tot 

aanpassing van het 

inpassingsplan. 

Wij gaan er vanuit dat de kosten voor vervolgprocedures 

als gevolg van dit inpassingsplan voor rekening van Tennet 

komen. Graag zien wij dit bevestigd. 

6 Paragraaf 10.3, p. 90: "het gebruik van de gronden, ter plaatse van de 

aanduiding 'Overige zone - magneetveldzone als gevoelige bestemming, 

anders dan voor de gevoelige bestemmingen die zijn opgenomen in bijlage 

PM bij dit plan" . De bijlage is nog niet toegevoegd en wordt gevraagd nog 

te verstrekken. Waarbij hierover ook zorgvuldig wordt gecommuniceerd 

richting eigenaren en gebruikers van deze gevoelige bestemmingen. 

Afgevraagd wordt hoe nu concreet de procedure wordt doorlopen met 

betrekking tot de woningen/gehele agrarische bedrijven die verplaatst 

worden. Hoe wordt juridisch geborgd dat deze bouwblokken kunnen 

worden verplaatst? Ook wordt gevraagd vast te leggen dat de kosten voor 

deze procedures voor rekening van het Rijk/TenneT komen. 

De bijlage met gevoelige bestemming wordt bij het inpassingsplan gevoegd. 

TenneT is reeds met de meeste eigenaren/gebruikers in gesprek. Indien en 

voor zover in overeenstemming tussen TenneT en eigenaren van agrarische 

bedrijven wordt overeengekomen dat verplaatsing aan de orde is, dan zal dit 

in verder overleg met de desbetreffende gemeente worden besproken. 

Indien een planologische aanpassing noodzakelijk is, dan wordt hier een 

separate gemeentelijke bestemmingsplanprocedure doorlopen. 

Deze reactie leidt tot aanpassing 

van de toelichting en toevoegen 

van een bijlage bij het 

inpassingsplan. 

Er is niet geborgd dat de bouwblokken kunnen worden 

verplaatst. Dit zal met een aparte procedure moeten 

gebeuren. Komen de kosten voor deze procedure(s) voor 

rekening van Tennet7 

7 Paragraaf 13.2, p. 95: Afwijken van algemene gebruiksregels. Aanvullen dat 

de landschappelijke inpassing kwalitatief en in omvang vergelijkbaar of in 

een grotere kwaliteit en/of vorm zal worden uitgevoerd en in ieder geval 

niet minder zal zijn dan in het landschapsplan opgenomen. 

Deze suggestie wordt niet overgenomen. Deze reactie leidt niet tot 

aanpassing van het 

inpassingsplan. 

Wij vragen nogmaals om dit voorstel over te nemen en 

een duidelijke toelichting bij de beantwoording. 

8 Algemeen: Op welke wijze is onderzoek gedaan naar mogelijke 

beperkingen in bedrijfsvoering ten gevolge van de mast? 

Wanneer het de bedrijfsvoering van bedrijven in zijn algemeenheid betreft 

kan worden gesteld dat dit niet is meegewogen. Dit criterium wordt niet 

relevant geacht en wordt / is ook in het kader van andere 

hoogspanningstrajecten niet onderzocht en relevant gebleken. 

Deze reactie leidt niet tot 

aanpassing van het 

inpassingsplan. 

Wij vragen nogmaals aandacht voor inzage in mogelijke 

belemmering van bedrijfsvoering, niet alleen van bedrijven 

op Borchwerf maar ook op andere locaties binnen de 

gemeente. 

9 Deel A 10.4, 0.62: "Voor (agrarische) dienstwoningen zoekt TenneT in 

overleg met betrokkenen andere oplossingen dan voor particuliere 

woningen. Er wordt bezien of de woning verplaatst kan warden naar 

buiten de magneetveldzone, terwijl de bednifsactiviteiten op de bestaande 

locatie worden voortgezet. Als dit niet mogelijk is, wordt gekeken naar 

andere oplossingen. Het betreft in alle gevallen maatwerk dot op kosten 

van TenneT wordt uitgevoerd." We benadrukken het belang van onze 

agrarische ondernemers om de bedrijfswoning bij de bedrijfsgebouwen te 

hebben staan en niet op afstand. We gaan er vanuit dat dit ook door 

TenneT zal worden nagestreefd en er zorgvuldig naar de ondernemers 

wordt geluisterd en naar gehandeld. Indien er procedurekosten worden 

gemaakt ten behoeve van bouwblokwijziging of - verplaatsing, dan gaan 

wij uit dat dit ook voor rekening van TenneT is. 

Zoals gezegd betreft het maatwerk en worden hier nadere afspraken over 

gemaakt indien aan de orde en noodzakelijk, 

De reactie leidt niet tot 

aanpassing van het 

inpassingsplan. 

Indien er procedurekosten worden gemaakt ten behoeve 

van bouwblokwijziging of - verplaatsing, dan gaan wij uit 

dat dit ook voor rekening van TenneT is. Graag zien wij dit 

bevestigd. 



10 10.2, p. 60: "Een bijdrage leveren aan het provinciaal/ gemeentelijk project 

Gastels Laag door kwaliteit van het landschap te versterken." Verzocht 

wordt deze aanpassing door te voeren en de bijdrage te concretiseren in 

overleg met betrokkenen waaronder gemeente Halderberge, zodat deze 

vervolgens ook zodanig in het plan geborgd is. We verwachten vanwege de 

enorme impact van een relatief lang tracédeel in onze gemeente dat deze 

bijdrage ook in verhouding staat met de impact van de nieuwe verbinding 

op het grondgebied van Halderberge, haar inwoners en gebruikers. 

De gevraagde aanpassing wordt overeenkomstig het verzoek 

doorgevoerd. In overleg met betrokkenen wordt de bijdrage 

geconcretiseerd en zo nodig geborgd in het inpassingsplan. 

De reactie leidt niet tot 

aanpassing van het 

landschapsplan. 

Hetgeen wat staat verwoord in het landschapsplan is niet 

overeenkomstig de gemaakte afspraak. In eerdere versies 

van het landschapsplan is mede de afspraak gemaakt om 

te investeren in verbetering van de toegankelijkheid en in 

de langzaamverkeerroute tussen Oud Gastel en 

Oudenbosch. En zoals eerder is aangegeven betreft het 

hier een gezamenlijk project van zowel gemeente, 

Stichting de Langenberg, Staatsbosbeheer, ZLTO, 

waterschap als de provincie. 

11 10.2, p. 60: Extra landschappelijke inpassing voor de 3 installaties in 

Halderberge (opstijgpunt bij Borchwerf II is ook Halderberge) aan 

weerszijden van de A17, in verband met de verkabeling van de 150kv, is 

noodzakelijk om deze landschappelijke impact in het gebied te 

compenseren/verfraaien voor de omgeving, 

In eerder overleg met de gemeente Halderberge is het voorgaande 

besproken. Toen is duidelijk geworden dat het aanbrengen van 

beplanting rond deze 150 kV- opstijgpunten niet gewenst is. De 

kleine en transparante installaties staan direct rond de mast en 

zullen door beplanting onnodig opvallend in het landschap aanwezig 

zijn, wanneer ze middels beplanting warden ingepast 

De reactie leidt niet tot 

aanpassing van het 

landschapsplan. 

In de beantwoording wordt beschreven dat in overleg met 

de gemeente aanplanting rond de 150kV-  opstijgpunten 

niet gewenst is. Wij vinden dit te voorbarig en zijn hierover 

nog met TenneT in overleg. Omdat deze opstijgpunten qua 

omvang en maximale hoogtes zeker een impact op het 

landschap hebben, vragen we deze punten in het 

landschapsplan nog nader te bezien in afstemming met de 

gemeente en ook met de omgeving. 

12 Akoestisch onderzoek Was eerder nog geen onderdeel van het RIP 

 

Erin onderzocht of er geluidgevoelige bestemmingen zijn 

gelegen binnen de contouren van de limietwaarden van 

coronageluid voor hoogspanningsmasten. De 

limietwaarden geven echter geen informatie of er bij 

geluidgevoelige bestemmingen nabij een 

hoogspanningsmast sprake zal zijn van een acceptabel 

woon- en leefklimaat. Gevraagd wordt om aan te sluiten 

bij het toetsingskader uit de VNG-publicatie bedrijven en 

milieuzonering en te beoordelen of aan de betreffende 

richtwaarden kan worden voldaan. 



13 Akoestisch onderzoek Was eerder nog geen onderdeel van het RIP 

 

Voor de aanlegfase van de masten en het kabeltracé is in 

het onderzoek bepaald welke afstand de werklocatie moet 

aanhouden om niet te worden beperkt in het aantal 

werkdagen (volgens het Bouwbesluit). De berekeningen 

zijn weliswaar onderbouwd, maar niet is aangegeven hoe 

lang de werkzaamheden op een locatie in beslag nemen. 

    

Daarnaast is niet bepaald of er geluidgevoelige 

bestemmingen zijn gelegen binnen de berekende 

contouren. Niet duidelijk is daarom of er geluidgevoelige 

bestemmingen zijn waar tijdens de sloop en bouw van 

hoogspanningsmasten knelpunten met de grenswaarden 

uit het Bouwbesluit te verwachten zijn. Graag zien wij dit 

verder uitgewerkt en toegelicht. 

- 
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