
 

Griffie 

 Postbus 5000 

 4700 KA Roosendaal 

 Telefoon (0165) 57 92 77 

 E-mail griffie@roosendaal.nl  
 

 

 

Aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
 

Contactpersoon: Griffie gemeente Roosendaal 

Telefoon: 0165 579 277 

Onderwerp: Zienswijze gemeenteraad Roosendaal  
op ontwerp inpassingsplan hoogspanningsverbinding 
Zuid-West 380 kV Oost 

 
 

Roosendaal, 27 januari 2022 
 
Geachte Minister,  
 
U heeft ons in de gelegenheid gesteld om een reactie op het ontwerp van het inpassingsplan Zuid-

West 380 kV Oost te geven door middel van het indienen van een zienswijze. Middels dit schrijven 

maakt de gemeenteraad van Roosendaal graag haar zienswijze middels onderstaande punten aan u 

kenbaar. 

1. De gemeenteraad is van mening, dat de masten te dicht langs de snelweg komen te staan, 
binnen de zone die normaal gesproken vrij moet blijven. Dit vormt een belemmering voor 
toekomstige ontwikkelingen. Hiermee wijkt Tennet af van de beleidslijn zoals Rijkswaterstaat 
deze hanteert.  

2. De gemeenteraad acht ondergrondse bekabeling realistisch, wenselijk en juist. Dit in verband 
met de leefbaarheid van bewoners alsmede de bedrijfsvoering van de vele bedrijven gelegen 
langs de snelweg. Woningen, bedrijven en snelweg liggen te dicht bij elkaar om hier ook nog 
een infrastructuur van deze omvang bovengronds aan toe te voegen. Binnen de 10 km -die 
wat betreft de gemeenteraad zou kunnen worden uitgebreid- die binnen dit tracé 
ondergronds mag worden aangelegd, zit nog enige ruimte om knelpunten in het onderhavige 
tracé aan te pakken. De gemeenteraad staat op het standpunt, dat met een relatief geringe 
toevoeging ondergrondse aanleg goed mogelijk is. 

3. Bewoners en medewerkers van de bedrijven in dit gebied maken zich grote zorgen over hun 
gezondheid. Woningen en bedrijven liggen weliswaar ook buiten de 60 meter zone, maar de 
afstanden tot de zone zijn gering. Het betreft hier enkele honderden personen. 

Wij zien uw reactie op deze zienswijze met belangstelling tegemoet.  
 

Gemeenteraad van Roosendaal 

 

Namens de gemeenteraad van Roosendaal, 

 
 
 
J.J. Rochat      J.M. van Midden 
Griffier       Burgemeester 

mailto:griffie@roosendaal.nl


MOTIE 1 is UNANIEM AANGENOMEN 
 
 
 

 
 

Agendapunt 7b 
 

MOTIE 1 
Zienswijze op ontwerp-inpassingsplan hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost 

 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 27 januari 2022, gehoord hebbende de 
beraadslagingen. 
 
Overwegende dat:  

• Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de gemeenteraad in de gelegenheid stelt om 
een reactie op het ontwerp van het inpassingsplan Zuid-West 380 Kv Oost te geven door middel 
van het indienen van een zienswijze.   

 

Besluit:  

1. De als bijlage bij deze motie gevoegde zienswijze op het ontwerp-inpassingsplan voor de 
hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost namens de gemeenteraad van Roosendaal 
aan de minister van Economische Zaken en Klimaat kenbaar te maken; 

2. De griffie te verzoeken om -gelet op de deadline voor het indienen van zienswijzen uiterlijk 
op 27 januari 2022- deze zienswijze vandaag nog via het daartoe bestemde digitale 
reactieformulier namens de gemeenteraad van Roosendaal in te dienen. 

 

En gaat over tot de orde van de vergadering. 

 

Namens, 

 
PvdA, Paul Klaver 
Lokaal Sociaal 21, Adriënne Maas-Cleeren 
Roosendaalse Lijst, Kees Hoendervangers 
GroenLinks, Christian Villée 
Wezenbeek, Jac Wezenbeek 
CDA, Wim van Oosterhout 
VVD, Sanneke Vermeulen 
VLP, Jos Heeren  
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader 
D66, Harm Emmen 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage:  
Zienswijze gemeenteraad Roosendaal op ontwerp-inpassingsplan hoogspanningsverbinding Zuid-
West 380 kV Oost  

Wezenbeek 


