1

2

3

In 2017 hebben de Ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu een
tracé vastgesteld voor de nieuwe 380 kV-verbinding Zuid-West Oost, het tracé van het
voorkeursalternatief (VKA). Met dit voorkeursalternatief is de tracering van de nieuwe
verbinding bepaald, maar ligt het tracé nog niet exact vast. Voor 12 locaties wordt dit
verder gespecificeerd, deze uitwerkingslocaties worden nu verder uitgewerkt. Borchwerf
II is één van deze uitwerkingslocaties.
Voor de uitwerkingslocaties zoekt TenneT in overleg en samenspraak met de omgeving
naar varianten voor het tracé. Ook bij Borchwerf II zijn in de afgelopen periode varianten
uitgewerkt en worden vandaag ook met de bedrijven besproken. Van de verschillende
varianten worden na de gesprekken met de omgeving de effecten in beeld gebracht. Dit
zijn onder andere effecten op het gebied van leefomgeving, techniek, landschap, natuur,
bodem en water, andere omgevingsbelangen en effecten op kosten. Deze effecten
worden inzichtelijk gemaakt in het volgende projectboek.
TenneT bepaalt niet welke varianten worden opgenomen in het definitieve tracé. Dat is
voorbehouden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat in overeenstemming
met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Alle varianten en hun
effecten worden in het voorjaar van 2019 voorgelegd aan de ministers. Zij zullen de
betrokken samenwerkende overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) om
advies vragen. Mede op basis van dit advies maken de ministers een keuze. Het tracé
wordt daarna nog verder uitgewerkt om exacte mastposities te kunnen bepalen.
Hiervoor worden gesprekken gevoerd met alle betrokkenen waaronder grondeigenaren.
Ten behoeve van de inpassing wordt een Landschapsplan opgesteld. Het uiteindelijke
tracé wordt beschreven en ruimtelijk vastgelegd in het Inpassingsplan.
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In het gebied tussen Kruisland en Borchwerf II is beperkte ruimte voor de nieuwe
verbinding vanwege de bedrijfspanden, buisleidingenstraat, een leiding van Dow
Chemical die buiten de buisleidingenstraat ligt, de bestaande 380 kV-verbinding, de A17
en aanwezige woningen. Daarom heeft het voorgenomen tracé in dit gebied knikken. Bij
het uitwerken van het voorgenomen tracé zoeken we of er toch voldoende ruimte is
voor een tracé met meer rechtstanden en meer bundeling met infrastructuur. Dit heeft
ook een relatie met het uitwerkingsgebied Roosendaal-Kruisland.
Dit is weergegeven als zoekrichtingen voor mogelijke tracés. Deze zijn uitgewerkt in
verschillende overleggen. Via de parkmanager en het bestuur van Borchwerf II zijn de
bedrijven meerdere keren geïnformeerd over het proces en de zoekrichtingen. Met de
bedrijven aan Helium en de eigenaren van het te ontwikkelen perceel heeft meerdere
keren overleg plaatsgevonden. De haalbaarheid van de variant die bundelt met de A17 is
lang onderzocht. Onder ander vanwege de DOW Chemical leiding en de beschikbare
ruimte. In overleg met de gemeente, de parkmanager en het bestuur van Borchwerf II is
afgesproken om de bedrijven aan de Argon nu actief te betrekken omdat de
haalbaarheid van deze variant voldoende vaststaat. Voor de bijeenkomst op drie oktober
zijn deze bedrijven uitgenodigd.
Op drie oktober zijn de uitgewerkte varianten plenair besproken. Daarna hebben twee
aparte gesprekken plaatsgevonden. Eén met de bedrijven aan Helium en één met de
bedrijven aan Argon. De opkomst van de bedrijven aan Argon was beperkt. De bewoners
van de woning aan de Drossaertstraat zijn tot aan de plenaire toelichting aanwezig
geweest.
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Aandachtspunten
• Nabij Helium is gekeken naar mogelijkheden om de afstand tot aan de
bedrijfsgebouwen wezenlijk te vergroten.
• Dit is uitgewerkt in variant Bruin. Nader onderzoek wees uit dat deze variant niet
haalbaar is vanwege de afstand tot de buisleidingenstraat en de
affakkel/afblaasinstallaties in de buisleidingenstraat.
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Aandachtspunten
• Variant Paars is een uitwerking van het tracé van het VKA. Het tracé van het VKA
bevatte een knik om een gevoelige bestemming te voorkomen. Door de hoekpunten
in variant Paars anders te positioneren, kan er een rechtstand gecreëerd zonder dat
daarbij de woning aan de Drossaertstraat in de indicatieve magneetveldzone komt te
liggen. Ook neemt hierdoor de afstand tot de bedrijven aan Helium met circa 15
meter toe.
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Aandachtspunten
• Door een recent ontwikkelde variant in het uitwerkingsgebied RoosendaalHalderberge en een geconstateerd knelpunt met een afvalwaterpersleiding in dit
gebied is variant Grijsblauw aangepast. Door deze aanpassing bundelt de variant
langer met de A17 en sluit aan op de nieuw ontwikkelde variant (ook variant
Grijsblauw) in het uitwerkingsgebied Roosendaal-Halderberge.
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Het beeld n.a.v. van het werkatelier en vervolggesprekken/vervolgonderzoek
• Bezien vanuit de bedrijven zijn de belangen niet verenigbaar. Variant Paars loopt langs
de bedrijven aan Helium. Variant Grijsblauw loopt langs de bedrijven aan Argon. De
vragen en de zorgpunten die de bedrijven hebben zijn vergelijkbaar. Het gaat met
name over de gezondheid van werknemers, de bedrijfsvoering in de nabijheid van
een 380 kV-hoogspanningsverbinding en de mogelijke effecten op de zichtlocatie en
uitstraling.
• Voor de bedrijfsvoering is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar
elektromagnetische comptabiliteit (EMC). EMC houdt in dat verschillende elektrische
systemen en elektrische apparaten in elkaars nabijheid kunnen functioneren zonder
dat zij elkaar storen. Dat wil zeggen dat elektrische systemen en apparaten in de
nabijheid van de hoogspanningsverbinding niet in hun werking gestoord mogen
worden als gevolg van de hoogspanningsverbinding. Voor alle varianten is een
haalbaarheidsstudie uitgevoerd op hoofdlijnen. De uitkomst van de studie is dat EMC
wordt behaald voor alle varianten. Op sommige locaties zullen hiervoor extra
maatregelen getroffen moeten worden. De maatregelen worden in afstemming met
de betreffende stakeholder vastgesteld. De kosten voor deze onderzoeken en de
eventueel te nemen maatregelen zijn voor rekening van TenneT. Dit is toegelicht in
een vervolggesprek aan de bedrijven aan Helium. De bedrijven aan Argon gaven aan
hier meer toelichting op te willen nadat duidelijk is welke variant door de minister van
EZ wordt vastgesteld.
• Over de gezondheid is door het RIVM aangegeven dat bij hoogspanningslijnen die
over of vlak langs bedrijven lopen het magneetveld enkele microtesla’s is. Het niveau
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blijft altijd ver onder het actieniveau voor werkenden (1000 microtesla), maar ook
ruim beneden het referentieniveau voor de bescherming van de bevolking (100
microtesla). Dat betekent dat er geen gezondheidsrisico’s zijn volgens de huidige
wetenschappelijke inzichten.
• Er is afgesproken dat als er vragen zijn over interferentie of gezondheid er
vervolgafspraken gemaakt kunnen worden om meer toelichting te geven.
• Variant Grijsblauw geeft invulling aan de opgave om meer te bundelen en meer
rechtstanden te realiseren.
• Gedetailleerde informatie over de effecten per variant worden opgenomen in de
integrale effectenanalyses. In deze notities worden ook de onderzochte, maar niet
haalbare varianten beschreven.
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