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Verantwoordelijke portefeuillehouder: Wethouder J. Kamp

lnliding
Om iedereen in Zuid-Nederland van stroom te kunnen blijven voorzien is een extra verbinding van 380
KV onontkoombaar. ln 2009 stelde het ministerie van Economische zaken, in samenspraak met de
beheerder van het stroomdradennetwerk, TenneT, hiervoor twee nieuwe 'routes' voor. De
zogenaamde noordelijke en zuidelijke variant. Vanaf 2009 zijn de opties besproken met inwoners,
belangengroepen en vertegenwoordigers van gemeenten uit Noord-Brabant en Zeeland. Dat leverde
veel meningen, suggesties en ideeën op.
Uiteindelijk werden de gemeenten in de regio gevraagd om de minister te adviseren. ln mei dit jaar
hebben die gezamenlijk een keuze voorgelegd. Deze keuze voor zoveel betrokkenen, leidde tot een
compromis. De keuze is vlak voor de zomer uiteindelijk gevallen op de zogeheten 'Noordelijke route'
Ofwel, hoogspanningsdraden met een 'bocht' van Tilburg naar de nieuwe centrale in Rilland. Die
'bocht' raakt het Moerdijks grondgebied met name bij Zevenbergschen Hoek en Standdaarbuiten.
Bij Standdaarbuiten komen de masten aan de westkant van de 417 en daarmee verder weg van het
dorp. Daardoor vallen er nu minder woningen binnen de zogeheten 'magneetveldzone'. Dat is een
gebied van 80 tot 90 meter rondom de hoogspanningsmasten. De nieuwe verbinding wordt vrijwel
geheel gebundeld met de al bestaande hoogspanningsverbinding. Ook heeft minister Kamp ons
voorstel voor een optimalisatiestudie bij Zevenbergschen Hoek overgenomen.

Vooruitlopend op de gerichte beantwoording van artikel 35 vragen ontvangt u hierbij de laatste stand
van zaken.
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Het project 380KV is een project van het Ministerie van Economische Zaken en Tennet. Zij zijn
verantwoordelijk voor de communicatie hierover. Via het regulier overleg dat wij samen met de
regio-gemeenten- met hen voeren, vragen wij daar uiteraard steeds nadrukkelijk aandacht voor.
Zorgvuldigheid richting onze inwoners staat voor ons voorop. Op basis van de signalen zal het
college hier nogmaals aandacht voor vragen bij EZTennet en haar oor te luister leggen bij de
inwoners.
Komende maand hebben we over de planstudie bij Zevenbergschen Hoek een gesprek met het
ministerie, TenneT en de Provincie. Voor degenen die binnen de magneetveldzone van de nieuwe
hoogspanningsmasten komen te wonen komt de gelegenheid om mee te denken over de exacte
plaatsing van de masten. Daarover krijgen zij binnenkort bericht.
De strook woningen langs Ewoudsdam en Landekensdijk maakt onderdeel uit van het
optimalisatieonderzoek bij Zevenbergschen Hoek. Deze woningen wilden we daar juist graag bij
betrokken hebben.
Dit onderzoek vindt plaats in de periode oktober - december 2017. Om in contact te blijven met de
inwoners volgt Tennet een communicatietraject. Tot de uitslag van het onderzoek bekend is,
weten we uiteraard niet welke woningen voor onteigening of compensatie in aanmerking komen.
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Het College van B&W van Moerdijk beseft zich terdege dat inwoners snel duidelijkheid willen. Het
college zal dan ook nadrukkelijk aandringen op een snellere voortgang door het Ministerie van EZ
Tennet en een zorgvuldige communicatie naar betrokkenen.

Als gemeente zullen we zelf de betrokken inwoners benaderen voor een persoonlijk gesprek om hen
enerzijds te informeren over de stand van zaken en anderzijds hun zorgen en wensen te horen die we
nog mee kunnen nemen in het gesprek met EZTennet komende maand.

Bijlagen:
Voor meer informatie over het project: www.

z u i d -w e

st380kv.
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Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd
Met vriendelijke groet,
Burgem
de

.4.M. van Bavel

wethouders van Moerdijk,
de burgemeester,
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