
 

 

Geachte Minister, 
 
Onlangs heeft u ons in het kader van het artikel 10 Bro-overleg in de gelegenheid gesteld om een 
reactie op het voorontwerp van het inpassingsplan Zuid-West 380 Kv Oost te geven. Middels deze 
reactie maken wij – mede namens de gemeenteraad - graag ons standpunt aan u kenbaar. 
 
Aan het huidige voorontwerp-inpassingsplan is een jarenlange en zorgvuldige voorbereiding vooraf 
gegaan, waarbij diverse varianten met alle effecten van dien uitvoerig besproken en onderzocht zijn. 
Dit heeft geleid tot een zorgvuldige belangenafweging, waarbij regelmatig overleg is geweest tussen 
uw ministerie, de initiatiefnemer Tennet en de Samenwerkende Overheden (SO), waarvan ook onze 
gemeente deel uitmaakt. Dit heeft geresulteerd in het thans voorliggende voorontwerp-
Inpassingsplan Zuid-West 380 Kv Oost.  
 
In zijn algemeenheid kunnen wij ons vinden in het door u gekozen tracé, dat overeenkomt met de 
door ons (en de Samenwerkende Overheden) voorgestane voorkeursvariant. Daarmee wordt recht 
gedaan aan de uitgangspunten die voor ons van belang zijn. In dit verband noemen wij o.a. de 
bundeling met de buisleidingenstraat met de westzijde van rijksweg A17, een rustig ruimtelijk beeld 
door rechtstanden en  de verdere ontwikkeling in noordelijke richting van het bedrijventerrein 
Borchwerf die hierdoor niet gefrustreerd wordt.  Toch zien wij aanleiding om nog enkele 
aandachtspunten naar voren te brengen, die bij de verdere uitwerking en procedure van belang zijn. 
 
Vooropgesteld dat elk tracé zijn voor- en nadelen kent, heeft het door u gekozen tracé met name 
nadelige consequenties voor bewoners aan de Vlietweg en de Noordstraat.  De hoogspanningsleiding 
is in de directe nabijheid van betrokkenen gesitueerd en geeft beperkingen in hun woon- en 
leefklimaat. Wij onderkennen deze nadelige gevolgen en verzoeken u nadrukkelijk bij de verdere 
uitwerking rekening te houden met de leefbaarheid van deze bewoners door mitigerende en 
compenserende maatregelen te treffen bijv. in de vorm van een goede landschappelijke inpassing 
voor dit gebied. Wij hechten er zeer grote waarde aan, dat in samenspraak met de bewoners en EZK, 
Tennet en onze gemeente een passende oplossing wordt gevonden voor deze situatie.  
 
Daarnaast vragen wij ook aandacht voor de zichtlocatie van het bedrijventerrein Borchwerf langs de 
A17. Ter plaatse bevinden zich de nodige bedrijven. Voor een goed ondernemerschap en 
vestigingsklimaat is het gewenst dat bij de verdere uitwerking ook rekening wordt gehouden met een 
goede landschappelijke inpassing ter plaatse, zodat aantasting van de nadelige effecten tot een 
minimum beperkt worden.  
 
Tenslotte vragen wij aandacht voor een goede zorgvuldigheid bij de verdere uitwerking tijdens de 
procedure zoals gezondheidsaspecten, maar vooral om een goede communicatie, met name 
specifiek met alle betrokkenen die op enigerlei wijze met het project te maken hebben. Wij denken 
dan niet alleen aan de bewoners van de Vlietweg en de Noordstraat maar ook aan de bedrijven nabij 
Borchwerf,  belanghebbenden bij de zgn. gevoelige bestemmingen en bij voorbereidende 
werkzaamheden zoals bijv. aanrijroutes e.d.  
 
Wij vertrouwen erop dat u bij de verdere uitwerking rekening zult houden met de door ons 
aangedragen aandachtspunten en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.    
 
B&W en gemeenteraad van Roosendaal. 
 


