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Vraagtekens bij onderbouwing tracékeuze minister 

Op 7 juni 2017 heeft minister Kamp gekozen voor het noordelijke tracé Paars, als voorlopig 

voorkeursalternatief voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-west 380 kV Oost. De 

minister beschreef in een Kamerbrief zijn overwegingen. Die waren onder meer: 

- tracé Paars scoort goed op leefomgevingskwaliteit,  

- in de gemeente Breda wordt sowieso al verkabeld, 

- tracé Paars voorkomt nieuwe doorsnijdingen, 

- tracé Paars heeft een gemiddeld kostenplaatje, 

- andere alternatieven hebben geen onderscheidende nettechnische voordelen. 

 

Al deze veronderstellingen zijn onjuist. Daarnaast geeft de minister op een aantal punten een 

onvolledig beeld geven van de situatie… 

 

 

Tracé Paars scoort goed op leefomgevingskwaliteit 

“Op leefomgevingskwaliteit scoort het meest gedragen tracé goed op vrij te spelen gevoelige 

bestemmingen”, zo schrijft de minister. Dit is pertinent onjuist.  

Als tracé Paars zelfs maar enigszins redelijk had gescoord op leefomgevingskwaliteit, dan was dit tracé 

het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) geworden. Tracé Paars scoort echter ronduit slecht, 

zo meldt TenneT. Vandaar dat in het MER is gewerkt met thematische MMA’s. Het zuidelijke tracé 

Rood is daarin uitgeroepen tot MMA op het thema Leefomgevingskwaliteit. 

Volgens de effectenanalyse van TenneT kunnen met tracé Paars, tussen Roosendaal en Tilburg, maxi-

maal 119 gevoelige bestemmingen worden vrijgespeeld. De alternatieven spelen hier echter tot vier 

keer zoveel bestaande gevoelige bestemmingen vrij: 

Aspect Paars Rood2-Geel3 Rood 
Vrijgespeelde gevoelige bestemmingen 
volgens rekenmethode TenneT 

119 470 452 

 

Bij de tellingen is TenneT uitgegaan van veel smallere indicatieve magneetveldzones dan het eerder 

zelf aan het RIVM meldde, en er in eerdere versies van het MER zijn gepubliceerd. Bovendien is niet 

gesaldeerd met geraakte gevoelige bestemmingen. Corrigeren we deze twee punten, dan is het beeld 

nog veel extremer. Tracé Paars speelt per saldo niets vrij, de andere alternatieven wel: 

Aspect Paars Rood2-Geel3 Rood 
Per saldo vrijgespeeld  
conform handreiking magneetveldzones RIVM 

-50 562 535 

 

De stelling dat tracé Paars goed zou scoren op leefomgevingskwaliteit snijdt dus geen hout.  



Paars scoort beter als we Breda buiten beschouwing laten (daar wordt sowieso verkabeld) 

“De twee zuidelijke tracéalternatieven scoren op dit punt nog beter, maar niet als de vrij te spelen 

gevoelige bestemmingen bij Breda buiten beschouwing worden gelaten. Ik doe dat, omdat de 

gemeente Breda gebruik wil maken van de Verkabelingsregeling (…) om deze sowieso vrij te spelen.” 

Als er in Breda wordt verkabeld conform het voorstel van EZ uit 2013, dan scheelt dat 420 gevoelige 

bestemmingen. Echter, ook dan scoren de alternatieve tracés aanmerkelijk beter dan tracé Paars: 

Aspect Paars Rood2-Geel3 Rood 
Per saldo vrijgespeeld  
conform handreiking magneetveldzones RIVM 

-50 142 115 

 

Verder suggereert de minister dat de gemeente Breda al heeft besloten om te gaan verkabelen, en dat 

de gevoelige bestemmingen daar ‘sowieso’ worden vrijgespeeld. De gemeente Breda meldde aan de 

lokale belangengroepen dat hier op z’n vroegst medio 2018 een besluit over wordt genomen, en dat 

de uitkomst allerminst vast staat. 

Er lopen twee 150 kV-verbindingen door Breda. Bij tracé Paars 

blijven deze lijnen allebei staan. Bij tracé Geel en tracé Rood 

worden de lijnen overbodig. Breda wordt dan namelijk gevoed 

via het ZW380-tracé, vanuit Tilburg en vanuit Roosendaal. 

De ‘twee vliegen in één klap’-optie is om voor ZW380 Oost een 

tracé te kiezen dat de lijnen overbodig maakt. Alleen als de mi-

nister een ander tracé kiest dan overweegt de gemeente Breda 

om twee stukjes van deze lijnen (rood) te laten verkabelen.  

Op dit moment is die verkabeling hoogst onzeker, en onder meer afhankelijk van: 

- de uitkomst van een (nog uit te voeren) studie naar de verkabelingsmogelijkheden; 

- financiering van de gemeentelijke bijdrage (minimaal 2,7 miljoen euro); 

- goedkeuring van het (medio 2018 te schrijven) verkabelingsplan door de Bredase gemeenteraad; 

- aanname van het wetsvoorstel voor de verkabelingsregeling (al sinds juli 2011 in voorbereiding en 

recent door minister Kamps eigen VVD controversieel verklaard).  

Alleen als al deze lichten op groen gaan, dan zouden in de gemeente Breda de twee rood gekleurde 

stukjes worden verkabeld (in de wijken Wisselaar en Haagse Beemden). Daarmee zou echter slechts 

een deel van de gevoelige bestemmingen vrijgespeeld. Alleen al in Breda blijven er 45 over, die met 

een ander tracé wel vrijgespeeld zouden zijn. 

Kiest de minister in deelgebied 3 

voor het snelwegtracé Geel of 

het zuidelijke tracé Rood? Dan 

worden alle gevoelige bestem-

mingen langs de betreffende 

lijnen vrijgespeeld; niet alleen 

die in Breda, maar ook die in 

andere gemeenten. Zoals enkele 

tientallen woningen en een 

school (geel), in  Oudenbosch, 

ten westen van Breda. Bij een 

keuze voor tracé Paars blijven 

deze school en de woningen in 

de magneetveldzone staan. 

  



Tracé Paars combineert 

”Door te combineren met de nieuwe 380 kV-verbinding kunnen bestaande 150 kV-verbindingen 

worden afgebroken.” 

De minister suggereert dat het combineren een unieke eigenschap is van het door hem gekozen tracé 

Paars. Niets is minder waar: alle tracéalternatieven combineren bestaande 150 kV-verbindingen met 

de nieuwe 380 kV-lijn. Er zijn echter wel grote verschillen in het effect dat de alternatieven hebben. 

Andere alternatieven bieden juist een veel sterkere verbetering van het landschap. 

Bij het nu gekozen noordelijke tracé Paars worden vrijwel alle betreffende 150kV-verbindingen slechts 

afgebroken, om op dezelfde plaats de nieuwe lijn te kunnen bouwen. De omwonenden komen van de 

regen in de drup en het landschap wordt nauwelijks verbeterd. Alleen de 150 kV-verbinding Geertrui-

denberg-Tilburg en delen van twee andere verbindingen verdwijnen (de witte lijnen).  

 

Ook bij alle andere alternatieven wordt de 150 kV-verbinding Geertruidenberg-Tilburg geamoveerd. 

Echter, met die alternatieven kan tot wel 24 km meer bovengrondse hoogspanningslijnen overbodig 

worden gemaakt, en doorsnijdingen worden opgeheven, dan met het nu gekozen tracé Paars.  

Neem ‘snelwegtracé’ Geel. Daarbij worden naast de 150 kV-verbinding Geertruidenberg-Tilburg ook de 

150 kV-verbindingen Roosendaal-Breda en Geertruidenberg-Breda overbodig 1. 

 

                                                           
1 Al in de 2010-editie van het MER van ZW380 werd opgemerkt dat ook de 150kV-lijn Geertruidenberg-Breda (de geblokte lijn) 

bij een zuidelijker tracé overbodig zou worden, en mogelijk kan worden geamoveerd. Inmiddels is duidelijk dat deze verbinding 
inderdaad overbodig wordt bij een zuidelijker tracé. Als er voor TenneT geen strategische lange termijn-belangen zijn kan deze 
lijn ook worden geamoveerd. Daarmee worden nog ruim 160 gevoelige bestemmingen extra vrijgespeeld. 



Alleen tracé Paars voorkomt kruising 380 kV en insluiting Oud-Drimmelen 

“De variant Biesbosch-Hooge Zwaluwe bundelt tussen Moerdijk en Geertruidenberg met de bestaan-

de 380 kV-verbinding aan de zuidzijde in plaats van aan de noordzijde. Hierdoor wordt een kruising 

met de bestaande 380 kV-verbinding voorkomen en wordt voorkomen dat Oud-Drimmelen tussen 

twee hoogspanningsverbindingen in komt te liggen.” 

Mooi dat bij deze variant van Paars negen woningen in Oud-Drimmelen niet tussen twee lijnen in 

komen te liggen. Echter, het probleem met tussen twee hoogspanningslijnen ingesloten woningen 

speelt vrijwel uitsluitend bij tracé Paars. Bij de andere alternatieven speelt het nauwelijks. 

Ook de nu gekozen variant van Paars geeft een veelvoud aan ingesloten woningen. Neem het buurt-

schap Over-Esselijk, ten zuidoosten van Oud-Gastel. Bij deze variant wordt een fiks aantal woningen 

ingeklemd tussen twee hoogspanningslijnen (geel gekleurde woningen). Vrijwel geen van deze wonin-

gen komt in aanmerking voor een uitkoopregeling, aangezien ze niet in de nieuwe magneetveldzone 

(blauw) komen te liggen. Bij een keuze voor een ander alternatief had dit probleem zich helemaal niet 

voorgedaan… 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alleen vrije tracés geven minder gevoelige bestemmingen dan tracé Paars 

“Voor wat betreft het aantal (nieuwe) gevoelige bestemmingen in de magneetveldzone van de 

nieuwe hoogspanningsverbinding scoort het meest gedragen tracé minder goed dan sommige ande-

re tracéalternatieven. De zogenoemde vrije tracés, die niet bundelen of combineren met bestaande 

infrastructuur, scoren op dit punt beter. Deze tracés zijn echter nieuwe doorsnijdingen en scoren 

daardoor minder goed op landschap en natuur.”  

Niet alleen vrije tracés scoren beter dan tracé Paars. Ook de combinatie van tracé Rood R2 en Geel G3 

(zie boven) scoort aanmerkelijk beter dan het nu gekozen tracé. Deze roodgele combinatie geeft 

minder dan de helft van het aantal nieuwe gevoelige bestemmingen die tracé Paars geeft, en is geen 

vrij tracé. Dit alternatief: 

- combineert met meerdere 150 kV-lijnen,  

- speelt diverse, nu doorsneden natuurgebieden vrij (onder meer Landgoed Burgst in Breda - zie foto 

onder), 

- loopt door een windmolenpark (waar nu al 25 molens staan, met tiphoogten tot 190 meter - bijna 

vier keer zo hoog als een hoogspanningsmast),  

- bundelt met snelweg A59 en met de 380 kV-verbinding Geertruidenberg-Eindhoven.  

 

Verder vergeet de minister te vermelden dat ook de door hem gekozen variant van tracé Paars nieuwe 

doorsnijdingen geeft, bijvoorbeeld in het natuurgebied Huis ter Heide (ten noorden van Tilburg). Zo’n 

nieuwe doorsnijding is niet erg, mits er ruimtelijke knelpunten worden opgelost. In de SEV III is daar 

het uitruilprincipe voor opgenomen. Alleen, de alternatieven lossen veel meer knelpunten op en ver-

beteren het landschap veel sterker dan tracé Paars. Tracé Paars is een gemiste kans… 

 

 

  



De kosten van tracé Paars zijn ‘gemiddeld’ 

“Op het onderdeel kosten heeft TenneT aangegeven dat het meest gedragen tracé gemiddeld scoort 

op kosten.” 

Misschien heeft TenneT iets anders gezegd tegen de minister dan het heeft gepubliceerd in de kwanti-

tatieve effectanalyse, maar wat daarin staat is in tegenspraak met deze bewering. In de kwantitatieve 

effectanalyse meldt TenneT juist dat op het tracédeel tussen Roosendaal en Tilburg tracé Paars mini-

maal 24 procent duurder is dan alternatief Rood en zo’n 13 procent duurder dan een gemiddeld tracé: 

 

Daar komt bij dat de analyse van TenneT aantoonbaar een (veel te) rooskleurig beeld geeft van de 

kosten van tracé Paars. In de analyse is een zeer grote kostenpost buiten beschouwing gelaten. 

 

Redispatch 

Tracé Paars kent hoge, zogeheten ‘redispatch-

kosten’. Wordt de nieuwe lijn gebouwd op de 

plaats van een bestaande verbinding, dan moet 

die lijn worden verwijderd voordat met de 

bouw kan worden begonnen. De verbindingen 

in West-Brabant zijn nu al zodanig overbelast 

dat er niet eens onderhoud kan worden ge-

pleegd, zonder de elektriciteitsproductie in 

Zeeland te verminderen2.  

Om tracé Paars te kunnen bouwen zullen er 

tijdelijke noodverbindingen aangelegd moeten 

worden, en zullen centrales langdurig minder 

elektriciteit kunnen produceren. De producen-

ten moeten daar financieel voor worden ge-

compenseerd, en deze kosten kunnen enorm 

oplopen. Om een idee te geven; bij Duitse 

bouwprojecten van TenneT liepen de redis-

patchkosten in 2015 op tot 700 miljoen euro. 

Dat is meer dan de hele ZW380 Oost kost. 

De andere alternatieven vragen nauwelijks redispatch, aangezien de 150 kV-verbindingen daarbij pas 

na de bouw van de nieuwe verbinding worden geamoveerd. Alles op een rijtje zettend mag worden 

verwacht dat alleen al op het deeltracé Roosendaal-Tilburg, tracé Paars 145 tot 180 miljoen euro 

duurder is dan de alternatieven. Het tracé scoort dus bepaald niet ‘gemiddeld’ op het aspect kosten. 

                                                           
2 Zie TenneT’s “Kwaliteit- en Capaciteitdocument 2016”, deel II, pagina 90, onderaan: “In de provincie Zeeland 
wordt aanmerkelijk meer elektriciteit geproduceerd dan er wordt gebruikt (…). De huidige verbinding zit dus als 
het ware ‘vol’. Dit heeft tot gevolg dat (…) er geen onderhoud meer kan worden uitgevoerd aan de hoogspan-
ningsverbindingen vanuit Borssele, zonder aanmerkelijke productiebeperkingen op te leggen.” 



Nettechniek niet onderscheidend 

“Ook geeft TenneT aan dat, alhoewel er verschillen in complexiteit zijn, alle onderzochte alter-

natieven en varianten technisch mogelijk zijn. Daarmee is nettechniek geen onderscheidend 

criterium bij de keuze voor een VKA.” 

Het pure feit dat alle alternatieven gebouwd kunnen worden, betekent niet dat er ten aanzien van 

nettechniek geen verschillen zijn. Misschien zou de minister de kwantitatieve effectanalyse van 

TenneT er eens bij moeten pakken, en de nettechnische effecten van de alternatieven naast elkaar 

moeten zetten. Dan is in één oogopslag duidelijk dat er nettechnisch juist grote verschillen zijn tussen 

het door de minister gekozen tracé Paars, en de alternatieven. 

 

Op het deeltracé tussen Roosendaal en Tilburg scoort tracé Paars per saldo zeven minnen. De rood-

gele combinatie scoort gemiddeld, maar de score van tracé Rood zit precies aan de andere kant van 

het spectrum: acht plussen.  

Voor goed begrip, bovenstaande analyse is gemaakt door TenneT (en te vinden in de kwantitatieve 

effectanalyse). Volgens TenneT zitten er vijftien schaalstappen tussen het door de minister gekozen 

tracé Paars, en het zuidelijke tracé Rood. Deze beoordeling van TenneT staat haaks op de conclusie van 

de minister dat nettechniek geen onderscheiden criterium zou zijn. 

 

 

Bundelen aan westzijde A17 ontziet gevoelige bestemmingen 

“De variant Westzijde A17 bundelt met de A17 aan de westzijde daarvan in plaats van aan de 

oostzijde. Dit heeft landschappelijke voordelen en ontziet gevoelige bestemmingen.” 

Dat de variant Paars Westzijde A17 gevoelige bestemmingen zou ontzien is onjuist. Bij deze variant 

komen tussen Roosendaal en Tilburg (volgens onderzoek van TenneT) ruim twee keer zoveel gevoelige 

bestemmingen in de magneetveldzone van de nieuwe verbinding te liggen: 

Aspect Paars Rood2-Geel3 Rood 
Gevoelige bestemmingen  
in magneetveld nieuwe verbinding (TenneT)  

56 27 19 

 

TenneT heeft echter niet alle gevoelige bestemmingen in kaart gebracht. Aan oproepen daartoe, onder 

meer van de MER-monitoringscommissie, gaf TenneT geen gehoor. Wordt gekeken naar alle geraakte 

woningen dan blijken het er tot acht keer zoveel te zijn: 

Aspect Paars Rood2-Geel3 Rood 
Geraakte gevoelige bestemmingen  
conform aan RIVM gemelde magneetzones 

165 30 19 

 



Unaniem pleidooi voor noordelijk tracé 

“Op 1 juni jl. hebben de samenwerkende overheden 

mij hun advies overhandigd. Zij pleiten unaniem voor 

een tracé in het noorden van het zoekgebied.” 

Dit is onjuist. Een meerderheid van de gemeenten pleit 

voor een tracé, dat zo ver mogelijk van hun grond-

gebied ligt. De voorkeur voor het noordelijke tracé is 

echter niet unaniem. Gemeenten die door dit tracé 

worden geraakt hebben er wel degelijk bezwaren 

tegen. Vandaar dat de samenwerkende overheden 

slechts spreken van een ‘meest gedragen’ tracé.  

Wethouder Jaap Kamp van de gemeente Moerdijk 

benadrukte in de gemeenteraadsvergadering van 

donderdag 13 juli 2017 dat zijn gemeente nog steeds 

tegen tracé Paars is. In BN/De Stem liet hij optekenen 

dat Moerdijk dit noordelijke tracé er liever niet ziet 

komen, en dat de minister woordbreuk pleegt: Ook 

minister Kamp was er in het verleden op tegen. ,,Daar 

heb ik hem altijd aangehouden. Maar u moet het mij 

niet verwijten dat hij op zijn belofte terug komt.'  

Door de Moerdijkse raad werden ook kritische kant-

tekeningen geplaatst bij het ‘kwartetten’ door de 

samenwerkende overheden. Door er allerlei andere 

dossiers bij te betrekken is de selectie van het ‘beste’ 

380 kV-tracé een wassen neus geworden. 

Ook in Drimmelen is de gemeenteraad kritisch over de 

regionale samenwerking. Al in mei 2017 constateerde 

de raad van Drimmelen unaniem dat het zogenaamde 

‘overleg’ van de samenwerkende overheden een farce 

was: “omdat er ’oneerlijke lobby’s’ worden gevoerd en 

iedereen voor eigen parochie preekt”.  

De gemeenteraad van Drimmelen heeft in een raads-

besluit vastgelegd dat deze gemeente een voorkeur 

heeft voor het zuidelijke tracé Rood, en pertinent geen 

noordelijk tracé wil.  

 

 

Samenvattend… 

- Tracé Paars scoort slecht op leefomgevingskwaliteit,  

- Verkabeling in (een deel van) Breda is hoogst onzeker, 

- Ook andere tracés combineren/bundelen/voorkomen nieuwe doorsnijdingen/… 

- Tracé Paars heeft een aanmerkelijk hoger kostenplaatje, 

- Andere alternatieven hebben wel degelijk onderscheidende nettechnische voordelen. 
 

Misschien moet de minister zijn voorlopige voorkeur heroverwegen… 


