
 Editie: juli 2016 
 

 

Vrijspelen gevoelige bestemmingen niet in MER 
Het dossier van hoogspanningslijn Zuid-west 380kV (ZW380) 

kent bizarre wendingen. Zo heeft TenneT opnieuw besloten 

om af te wijken van de Richtlijnen voor het MER, en het vrij-

spelen van gevoelige bestemmingen niet mee te nemen in de 

effectbeoordeling van alternatieven. 

De Commissie voor de MER adviseerde in 2009 om bij de tracé-

keuze voor ZW380 prioriteit te geven aan het vrijspelen van ge-

voelige bestemmingen: woningen in een magneetveld van meer 

dan 0,4 µT, of die geluidshinder ondervinden (zie keerzijde). Vrij-

spelen zou centraal moeten staan en zelfs meer gewicht moeten 

krijgen dan bundelen. De ministers van EZ en I&M onderschreven dit 

advies. Zij hebben het integraal overgenomen en aangewezen als 

richtlijn voor het milieueffectrapport van ZW380. 

Tot grote verbazing van de werkgroep werd na de eerste MER-procedure in 2010 Tracé Noord aan-

gewezen als MMA. Dat tracé speelde echter nauwelijks een gevoelige bestemming vrij en veroorzaakte 

juist veel nieuwe knelpunten. Hoe kon dat tracé nu het beste alternatief zijn voor mens en milieu? 

De inhoud van het MER was geheim. 

Toen die in 2015 werd vrijgegeven 

bleek dat Tracé Noord had gewon-

nen door valsspelen: TenneT hield 

de effecten op bestaande gevoelige 

bestemmingen volledig buiten de 

effectbeoordeling. 

TenneT verdedigde deze handelswijze, door te verwijzen naar een ‘notitie van het ministerie van EZ’ 

uit 2011. Daarin zou staan dat de richtlijnen op dit punt mochten worden genegeerd. Curieus. TenneT 

negeerde de door de ministers van EZ en I&M vastgestelde richtlijnen, omdat het ‘een notitie’ zwaar-

der vond wegen?! Verder is het opmerkelijk dat in het MER, dat in 2010 werd afgerond, wordt gerefe-

reerd aan een notitie uit 2011. (Kennelijk had TenneT een vooruitziende blik.) 

In 2010 is er een alternatief tracé 

bedacht, dat niet in het MER was 

onderzocht. Een tracé dat de beste 

elementen uit de twee EZ/TenneT-

routes koppelde via een snelweg: 

Tracé A59. Na jaren van afwijzingen 

(vaak met hilarische redenen) be-

loofde minister Kamp in februari 

2015 om dat tracé en eventuele 

andere alternatieven alsnog te laten 

onderzoeken.  

http://www.visioen.nl/hoogspanning/ZW380%20%20-%20Trace%20Paars%20in%20deelgebied%203.pdf
http://www.tracea59.nl/


Diverse actiegroepen en gemeenten 

maakten gebruik van het aanbod 

van de minister. Zij bedachten ook 

alternatieven. De effecten daarvan 

voor de gevoelige bestemmingen 

verschillen echter enorm. Vertegen-

woordigers van diverse indieners 

hebben hier in het voorjaar van 

2015 samen onderzoek naar gedaan. 

Hun conclusie: de noordelijke tracés 

spelen vrijwel geen gevoelige be-

stemmingen vrij. De zuidelijke tracés 

scoren niet slecht, maar de M3-

middentracés scoren zonder meer 

het best.  

De ingediende alternatieven worden 

nu onderzocht in een nieuwe MER-

procedure. Onlangs meldde TenneT 

echter dat het opnieuw, de speciaal 

voor ZW380 geschreven richtlijnen, 

wil negeren. Het bedrijf weigert om 

vrijgespeelde gevoelige bestemmin-

gen mee te wegen, bij het bepalen 

van het mens- en milieuvriendelijk-

ste alternatief. Het wil alleen reke-

ning houden met het ‘algemene’ 

magneetveldbeleid. Voor onze werk-

groep is dat niet acceptabel. 

Een MER is bedoeld om te kijken 

naar alle effecten van een tracé, 

die invloed hebben op mens en 

milieu, en deze tegen elkaar af 

te wegen. Niet voor niets staat 

in de richtlijn dat aan het vrij-

spelen van bestaande gevoelige 

bestemmingen meer gewicht 

moet worden toegekend dan 

aan bundelen. Door in het MER 

bepaalde aspecten van tracés 

helemaal niet mee te wegen in 

de effectbeoordeling wordt een 

incompleet beeld geschetst, en 

kan er geen weloverwogen 

keuze worden gemaakt voor een 

MMA-tracé.   

Onderstaande richtlijnen zijn geformuleerd als een advies, maar later door de 
ministers van I&M en EZ omgezet in een richtlijn. 


