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lnleiding
De gemeente Moerdijk werkte sinds 2015 met gezamenlijke overheden samen in het kader van de
nieuwe hoogspanningsverbinding 380 kV door West-Brabant. Na het besluit van minister Kamp (7 juli
2017) omtrent de tracékeuze is formeel deze samenwerking afgerond.
lnhoud
Uit het advies van de regio en het besluit van minister Kamp blijkt nadrukkelijk dat regionaal er nog
steeds vraagstukken uit te werken zijn. Een regionale samenwerking in de fase tot 2019 is hiervoor
wenselijk. De bereidheid hiertoe wordt neergelegd in de regionale intentieverklaring.
Voor de gemeente Moerdijk zijn in het vervolgproces voor de 380 kV de optimalisatie van het tracé en
de planstudie bij Zevenbergschenhoek belangrijke ondenruerpen. Daarnaast maakt onderdeel uit van
de overeenkomst dat de samenwerkende gemeenten elkaar helpen en ondersteunen bij het invullen
van de regionale, provinciale en rijksopgave'Wind op land'. Dit is een belangrijk onderhandelingspunt
vanuit de gemeente Moerdijk.
Kennis en kunde vanuit de regio zijn in de vervolgproces hiervoor wenselijk. Ondertekening van de
intentieverklaring, die gepland staat op 29 september, zorgt ervoor dat we met mede getroffen
gemeenten gezamenlijk kunnen opereren richting Tennet en het Ministerie, mede t.b.v. een goede
uitkoopregeling voor bewoners. Voor de gemeente Moerdijk helpt het verder een invulling te geven
aan de planstudie en afspraken te maken over een toekomstige regionale windopgave buiten de
gemeente Moerdijk.

Bijlagen:
De concept lntentieovereenkomst.
Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
Met vriendelijke groet,
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Concept

lntentieverklaring Zuid-West 380kV Oost
Gemeenten
Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, GeerÛuidenberg, Gilze en Rijen,
Holderberge, Loon op Zand, Moerdijk, Oosterhout, Roosendool, Steenbergen, Tholen, Tilburg,

Waolwijk, Woensdrecht
Provincíe
Noord- Brabant
Waterschap
Brabontse Delta

Bovengenoemde overheden, vertegenwoordigd door hun portefeuillehouder 380 kV Oost
a

Spreken af om voor de fase die volgt op het door de mínister van Economische Zaken op 6

juli 20L7 genomen besluit over het (Voorgenomen) Voorkeursalternatief voor het tracé ZuidWest 380kV Oost, hun samenwerking voort te zetten, in elk geval tot
o

l januari2Ot9;

Spreken de intentie uit om ook na die datum de samenwerking voort te zetten tot aan het

moment waarop het RijkslnpassingsPlan (RlP) onherroepelijk is;
a

Verzoeken het dagelijks bestuur van de Regio West-Brabant voor deze facultatieve taak de
benodigde ambtelijke capaciteit beschikbaar te stellen;

a

Stellen, voor de periode september 20t7 tot en met december 2OL8, de Regio West-Brabant
een financiële bijdrage van € 4.500 per deelnemende overheid beschikbaar voor de kosten

van: .het technisch voorzitterschap van de bestuurlijke overleggen, de algemene ambtelijke
coördinatie zoals het voorzitterschap van alle ambtelijke overleggen, de bestuursadvisering,
ondersteuning en het secretariaat van alle bestuurlijke en ambtelijke overleggen, contacten
met bestuurders,

EZ

en l&M, TenneT, actiecom¡tés, bewoners- en natuurorganisaties en

overige befanghebbenden, de eindredactie van diverse briefwisselingen, de coördinatie
com m unicatie (in overleg met communicatieadviseurs), etc.

1

De samenwerking richt zich op de volgende aspecten:

0.

Algemeen: De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het RijkslnpassingsPlan ligt te
allen tijden bij TenneT en EZ. Daarnaast spreken de samenwerkende overheden het volgende
af:

!.

Er gezamenlijk op

toe te zien en voor in te zetten dat het totaalpakket - zoals dat in de

adviesbrief van 31 mei 20t7 aan de minister is vernoemd - wordt uitgevoerd en nagekomen;

2.

Voor de drie specifieke onderdelen van het hierboven genoemd advies (Geertruidenberg,
Moerdijk en Breda) het in kleiner verband coördineren, mede concipiëren en begeleiden van
3 businesscases;

3.

Het elkaar helpen, ondersteunen bij en invullen van de regionale, provinciale en rijksopgave

'Wind op land';

4. Gezamenlijk

¡nzetten op, bevorderen en beihvloeden van en het maken van onderlinge

afspraken over een zorgvuldige en volledige landschappelijke inpassing en compensatíe van

het gehele tracé - inclusief verkabeling, sloop, verplaatsing en stationslocat¡es en die zo
mogelijk koppelen met energielandschappen - door TenneT en EZ;

5.

Gezamenlijk optrekken

b'rj

en beinvloeden overleggen met TenneT en

EZ

over slimme

tracering en optimalisatie van mastposities in samenwerking met belanghebbenden en
aandacht voor alle belanghebbenden. Hieronder wordt ook verstaan het zo veel mogelijk
(waar dit kan) voorkomen van een onrustig beeld als gevolg van het gebruik van

verschillende masttypes en de posities van de masten;

6.

Het blijven stimuleren van het toepassen van innovatieve technieken die beschikbaar komen

voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van het project, waaronder eventuele ruimere
mogelijkheden tot ondergrondse aanleg;
7

.

Toezien op de nakoming van de monitoring door

EZ

en TenneT van het gebruik van de

nieuwe hoogspanningsverbinding, waaronder de netwerkbelasting, eventuele cumulatie van
magneetveldzones en de gezond heidseffecten;

8.

Een gezamenlijke communicatie en het stimuleren van een permanente aandacht voor een

tijdige en goede communicatie met alle betrokken burgers, bedrijven, organ¡sat¡es en
overheden in alle betrokken/getroffen gemeenten, inclusief daar waar een tracé wordt
gesloopt/verplaatst/verkabeld of een station wordt gebouwd;

9.

Het toezien op de nakoming en uitwerking van de advíezen van de Commissie voor de m.e.r

door

EZ en TenneT;

10. De eerste verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het R'rjkslnpassingsPlan te leggen bij
TenneT en EZ. Daarnaast en daarna:

a.

een ruimhartige toepassing van de Rijksuítkoopregeling gevoelige bestemmingen

bevorderen (niet alleen naar de letter, maar ook op maatschappelijk gedragen wijze);
2

b.

het samen zoeken naar en planologisch faciliteren van vervangende locaties voor

c.

getroffen bedrijven;
indien daartoe desondanks aanleiding is: gezamenl'rjke inzet om tot een oplossing te
komen nader onderzoeken;

11. En alle andere zaken die in de regionale overleggen aan de orde worden gesteld, wat verder

ter tafel komt en waarvan met elkaar wordt onderkend dat ze relevant zijn voor dit dossier.
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