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Betreft 

 

Art. 41-vragen RvO inzake wijziging tracé 380 kV hoogspanningsleiding 

 

Geacht college, 
 
De wijziging van het tracé voor de 380 kV hoogspanningsleidingen tussen Roosendaal en Tilburg, die de ministers 
van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) onlangs aankondigden, houden de gemoederen in 
Breda en in West Brabant flink bezig. Er is de afgelopen weken veel aandacht aan besteed in de pers en D66 stelde 
samen met GroenLinks uw college er vragen over. Er zijn nog steeds onduidelijkheden, vandaar dat we u de 
volgende vervolgvragen voorleggen: 
 
Vraag 1 
Na het overleg van 19 september zijn nog vervolg overlegmomenten geweest met de betrokken portefeuillehouders. 
In de pers is een beeld naar buiten gekomen van een alleingang van Breda. Kunt u aangeven hoe de standpunten 
zich hebben ontwikkeld? In hoeverre is er steun in de regio voor Breda in haar voorkeur voor het zuidelijke tracé? 
Heeft het college pro-actief contact gelegd met de drie kerngroepleden te weten de wethouders van Halderberge, 
Etten-Leur en Oosterhout? Onderschrijft het college goede verhoudingen binnen de West-Brabantse samenwerking? 
 
Vraag 2 
Er is onduidelijkheid over de relatie tussen de tracé keuze en het amoveren van de 150kV lijn tussen Breda en 
Roosendaal, die boven de Haagse Beemden loopt. Wordt deze 150 kV verbinding bij keuze voor het noordelijke tracé 
ook afgebroken? Zo nee, wordt ze dan (deels) ondergronds gelegd? Welke kostenconsequenties zijn er voor de 
gemeente Breda bij deze scenario's? 
 
Vraag 3  
Op de plankaart van Tennet is een bekabelde verbinding aangegeven tussen het bestaande 150kV station in Breda 
en het zuidelijk 380 kV tracé. Wordt in geval van het noordelijke tracé de 150kV aansluiting vanuit Breda bij de 
Wisselaar ook bekabeld? Hoe is de financiële dekking voor het ondergronds brengen van dit 150 kV tracé geregeld? 
 
Het ministerie laat op haar website weten dat na de inloopavonden eind 2014 gestart zal worden met de 
uitwerking/optimalisatie van het zuidelijke tracé. Er zal dan gesproken worden met de betreffende gemeenten maar 
ook bijvoorbeeld met andere partijen zoals natuurorganisatie en waterschappen. Uit deze gesprekken kan nieuwe 
informatie naar voren komen die kan leiden tot een wijziging en optimalisaties.  
 
Vraag 4 
Kunt u aangeven welke inzet u wilt of gaat leveren om met de betrokken regiogemeenten en de provincie tot een 
gezamenlijk gedragen voorstel voor optimalisatie van het tracé te komen? Welke rol ziet u hierbij voor 
natuurorganisaties en waterschappen? 
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Vraag 5 
Het zuidelijk tracé ligt voor circa 50% in (rijks)EHS met veel kans op draadslachtoffers onder de (weide)volgels. In 
antwoord op eerdere vragen van D66 en GroenLinks geeft u aan bij het rijk te zullen aandringen op 
compensatiemaatregelen. Kunt u aangeven welke maatregelen u voor ogen heeft? Bent u bereid hierover het 
overleg aan te gaan met het Groenontwikkelfonds Brabant? 
 
Vraag 6 
Wanneer verwacht u dat de MER voor het zuidelijk tracé beschikbaar is? 

 
 
 
 
In afwachting van uw antwoord, 
 
 
Frank Toeset, raadslid D66 Breda 
 

+31(0)6 18 94 21 02   franktoeset@gmail.com 
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